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0 „ΚΩΔΩΝ“ TOT ΣΧΙΛΛΕΡΟΤ.
(Συνέχεια· ΐδε προηγ. φόλλον.)

Β.
δεις τών Γερμανών ό μή είδώς τόν Κ ώ δω να  (Das Lied von 
der G locke) τοΰ Σχιλλέρου, τό αφελές καί ζάπλουτον ιδεών 
είδύλλιον εκείνο, ο, δίκην τιμαλφοΰς άδάμαντος έν μέσφ 

I πολλών άλλων λίθων, ήττον μέν πολυτίμων, άλλ’ έπίσης 
τιμαλφών, εύρίσκομεν έν τφ ώραίφ έκείνφ διαδήματι τφ περικοσμοΰντι 
τό αθάνατον μέτωπον τοΰ λαοφιλούς τής Σουαβίας κύκνου, έν φ δ1 έν ένί 
ποιήματι συγχρόνως άποθαυμάζομεν παντοίας εικόνας καί ποιήσεις, οίον 
περιπαθοΰς οίκου καί κοινωνίας περιγραφήν, πένθιμον έλεγείαν καί παρα
μυθίαν, φλογέράν σάτυραν καί, έν έπιλόγφ, προσευχήν φιλοπάτριδος 
καί χριστιανικής ψυχής. Ό  Κ ώ δω ν  μεγίστης άείποτε άπέλαυσεν 
άγάπης παρά τφ Γερμανικώ λαφ · πλείστοι ζωγράφοι, έν οίς δ 
Liezen M ajer, διά τοΰ χρωστήρος αυτών άπεμιμήσαντο έπί της 
οθόνης τάς έν ταίς χαριέσσαις τοΰ ποιήματος στροφαΐς θαυμασίας 
εικόνας · άνάκτορα δέ καί καλύβαι άπ1 αίώνος ήδη τό λυρικόν τοΰτο 
επύλλιον άναγινώσκουσιν, άτε θιγγάνον πασών τών χορδών τής άν- 
θρωπίνης καρδίας, καί πάσας τάς κοινωνικάς τάξεις ανεξαιρέτως 
άφορών.

’Αδύνατος άποβαίνει καθ’ ήμάς ή τοΰ άπαρομοιώτου τούτου 
ποιητικοΰ δαιδάλματος εύπρεπής παράφρασις, ειτε πεζώς είτ1 έν έμ- 
μετρφ λόγφ φιλοπονουμενη. Μόνος δ τής Γερμανικής ειδήμων άπο- 
λαύει τοΰ θελγήτρου καί τής τρυφής, ήν παρέχει τφ αναγνώστη ή 
έν πρωτοτύπφ ανάγνωσις τοΰ έργου τούτου, δ καί έκ τών ήδυτέρων 
καρπών τοΰ Τεύτονος Παρνασσοΰ.

Τό υλικόν, ούτως είπειν, τοΰ ποιήματος μ,έρος, τό άφορών 
απλώς τήν κατασκευήν ενός κώδωνος, αι έν τη άπεικασία τών λεπτο
μερειών τοΰ έργου τεχνικαί καί ήχήεσσαι λέξεις καί οι ανώμαλοι 
αλλά θαυμάσιοι τόν ρυθμόν στίχοι, οί οίονεί αύτόν τόν κρότον τοΰ 
σφυρηλατουμένου χαλκοΰ, τοΰ άκμονος καί τής σφυράς παριστάνονϊες, 
ούς ενεπνεύσθη, ώς λέγεται, έπισκεψάμενος χυτήριόν τι κωδώνων έν 
Rudolfstadt, εις ούδεμίαν έν ούδεμ.ια γλώσση μετάφρασιν εύδοκίμη- 
σαν η ευδοκιμοΰσι. „Ταυτό, —  λέγει ή δέ Σταέλ —  ώσεί άνεγίνωσκέ 
τις μουσικήν, άντί τοΰ άκοΰσαι αύτής.“

Αρκούμεθα φδε άναλύοντες καί έλευθέρως παραφράζοντες τό 
ηθικόν μέρος, ενθα ό ποιητής παρίστησιν έαυτόν άφηγούμενον τφ 
ομίλφ τών δημιουργούντων τόν Κώδωνα έργατών, πρός άναψυχήν 
δήθεν έκ τοΰ κόπου, αφελή ιστορίαν έπί τής ανθρώπινης ζωής, άπ’ 
αυτοΰ τοΰ κιόοωνος καί τών καθ’ άς ούτος κρούεται έπισήμων έν 
τφ βίφ περιστάσεων άρυομένης της ιδέας. Έντεΰθεν, ή χαρίεσσα 
αυτη ποίησις απεκλήθη ύπό τών κριτικών ,,ποίησις τής ζωής“ καί 
έν αυτη κυρίως ευρίσκομεν τόν Σχίλλερον, οίον χαρακτηρίζει ό Blaze 
de Bury παραβάλλων αυτόν πρός τόν ,,Δία της Βεϊμάρης11 τόν 
Γκαΐτε.

η Ο Σχίλλερος άγαπα, άδει, δέεται, παθαίνεται · έν τη έξάψει 
πολλάκις της έμ,πνευσεως αύτοΰ, παύεται αίφνιδίως ποιητής ών καί 
καθίσταται άνθρωπος κοινωνικός."

7ΐΕις τό έ'ργον εταίροι! —  λέγει προλογίζων δ Σχίλλερος, —  
Θάρρος! Εμπρός! Ό  ιδρώς ρευσάτω έκ τοΰ θερμοΰ προσώπου 
ήμών! Τό έ'ργον δέον τιμησαι τόν έργάτην · ή δέ εύλογία προσελεύ- 
σε:αι άνωθεν. “

ΟΤα ιδέα εύαγγελική! θεσπέσιον δ'ντως πρόγραμμα τοΰ βίου !
L ιθησιν έν πρώτοις τό θάρρος δ Σχίλλερος ώς κρηπίδα καί άσβεστον 
έν τφ οίκοδομήματι τοΰ βίου. Αρδεύει δι’ ιδρώτος άνθ’ υδατος τό 
εργον δι’ ού δ άνθρωπος οφείλει άναδειχθήναι έν τή κοινωνία. Τήν 
εύλογίαν έπικαλεΐται ούρανόθεν, ώς άπαραίτητον έν παντί καιρφ καί 
έ'ργφ δδηγόν καί άντιλήπτορα. Ά λ λ ’ ινα ή εύλογία κατέλθη έπί τοΰ 
έργου, δ ώνόμασται ζωή, δειται πρώτιστα ό άνθρωπος αγαθής 
φρονήσεως.

,,Θεωρήσωμεν έμβριθώς τό έ'ργον φ προώρισται ή ισχνή ήμών 
χείρ —  Περιφρονητέος ό άφρων άνθρωπος, δ μή μετρών έκ τών 
προτέρων τήν έπιχείρησιν. Ίν ’ άντιλάβηται έν τη καρδία αύτοΰ δ 
άνθρωπος τοΰ έ'ργου, ου έπιλαμβάνεται ή χείρ, δέδοται αύτφ θεόθεν 
ή κρίσις. Ό  κώδων, δν νΰν κατασκευάζομεν, κρουσθήσεται έν πλεί- 
σταις περιόδοις έτών. Πλείστοι άκούσονται αύτοΰ κρουομένου, συν- 
θρηνοΰντος τοΐς έν θλίψει καί ταλαιπωρία, συμπροσευχομένου τοΐς 
έν κατανύξει δεομένοις τοΰ Θεοΰ. Ό ,τι ή άλλοπρόσαλλος ειμαρμένη 
ρίπτει έν μέσφ τών τέκνων τής γής, διά τοΰ κώδωνος τούτου άγγελ- 
θήσεται τοΐς μακράν ο!κοΰσι.“

Καί όντως! τί ή τύχη ή δ Θείος δίδωσι τό πρώτον ήμΐν; τήν 
υπαρξιν! Αύτήν άγγέλλει έν ταίς πολίχναις της Γερμανίας, ώς ε’ίωθεν, 
δ τοΰ ναοΰ κώδων.

,,'Ο κώδων χαιρετίζει έν πανδήμφ χαρά. τό φίλον τέκος, κατά 
τήν ε’ίσοδον αύτοΰ είς τήν ζωήν, δταν άφικνήται βεβυθισμένον έ'τι
έν τφ υπνφ  Ή  χαρίεσσα ή θλιβερά τύχη αύτοΰ ούπω γνωστή
έστιν, άτε κεκρυμμένη έν τφ πέπλφ τοΰ χρόνου Τήν χρυσαυγή
πρωίαν αύτοΰ φρουρεί διά γλυκειών θωπειών ή μητρφα στοργή.........
Ά λ λ ’ δ χρόνος οι'χεται ταχύς ώσεί β έλ ος Ό  ήδη μεΐραξ απο
χωρίζεται ύπερηφάνως πεφιλημένης παρθένου. Εισδύει δρμητικώς είς
τό ρεΰμα τοΰ β ίου  Διανύει τόν κόσμον έρειδόμενος έπί δδοι-
πορικοΰ βάκτρου καί έπανακάμπτει άγνωστος είς τήν πατρφαν 
στέγην . . . .·

V om  Miidchen reisst sicli stolz der Knabe,
E r sttirmt in ’s Leben wild hinaus,
Durchmisst die W elt am Wanderstabe,
Frem d kebrt er beim in ’s Vaterbaus.

,,Καί ιδού ! Βλέπει πρό αύτοΰ τήν παρθένον έκείνην
ώραίαν ήδη καί έπακμον πλήρη αίγλης καί δρόσου παρθενι-
κ ή ς  ώραϊζομ,ένην ύπ’ αίδήμονος βλέμματος, δειλοΰ προσώπου·
άπεικονίζουσαν, έν άλλοις λόγοις, τόν ούρανόν Πόθος άόριστος,
άπόρρητος πόθος κυριεύει τήν ψυχήν τοΰ νεαροΰ Πλανάται
μονήρης, φεύγων τούς θορυβώδεις τών άδελφών δμίλους κ α ί ...........
δακρύει. Έπεται έρυθ^ών τφ βήματι έκείνης, μακαρίζων έαυτόν,
οσάκις μειδίαμά τι δωρηθη α ύ τφ  Αθροίζει τά ραδινώτατα
τοΰ λειμώνος άνθύλλια, ίνα ώραίση αύτήν.............

Ουράνιοι πόθοι! γλυκόταται έλπίδες! Ήμέραι χρυσαΐ τοΰ
πρώτου ερωτος! Οί όφθαλμοί άτενίζονται άναπεπταμένον ούρανόν
 Ή  καρδία νήχει έν πελάγει εύδαιμονίας........... 'Ω ! .............
' Ινα τί μαραίνεσθε έσαεί, ώ τοΰ πρώτου ερωτος ωραίοι χρόνοι! . . .  

Ο zarte Sebnsucbt, susses Hoffen!
D er ersten Liebe gold ’ne Zeit!
Das A uge sieht den Himmel offen,
Es schwelgt das Herz in Seligkeit;
0 ,  dass sie ew ig griinen bliebe,
D ie scbone Zeit der jungen L iebe!

,, Έκ της συναρμογής τής ήδύτητος πρός τήν άνδρικήν ρώμην,
τοΰ έμβριθοΰς πρός τήν άβρότητα, προκύπτει ή άρμονία Οί
ένούμ,ενοι άρα διά τών δεσμών τοΰ γάμου δφείλουσιν έκ τών προ
τέρων πεισθήναι εί ή καρδία σονείρεται πρός τήν καρδίαν............. “

Drum  priife wer sicb ewig bindet,
Ob sieb das Herz zum Herzen fin d et..........

Ota γλυκύτης έν τη έκφράσει! ΟΤα έμβρίθεια έν τη ήθικη 
μελέτη! Ό  Ιρως, οίον έλάτρευσεν δ Σχίλλερος, ούτε τήν ψύχραν 
τοΰ Πλάτωνος άμήτορα είκονίζει, ούτε τό μ,ωρόν καί στρυφνόν έκεΐνο 
της Κύπριδος νήπιον, πτέρυγας φέρον έπί τών ώμων καί έν φαρέτρα 
βέλη, σύμβολα τοΰ άσταθοΰς καί καρδιοβόλου . . . .  Έπί τοΰ γάμου;
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έρειδομένου έπί σωμάτων καί καρδιών άρμοδίων, έθεμ,ελίωσε τό I 
οικοδόμημα τοΰ έ'ρωτος καί έν αύτφ μόνον άναγνωρίζει τόν άνδρα | 
καί τήν γυναίκα ,,έντελή τής φύσεως τέκνα11 ως άλλαχοΰ λέγει, διότι

,, Βραχεία ή πλάνη, άλλ’ ή μεταμέλεια διαρκής...........
D er W abn ist kurz, die R eu ’ ist lang.

,,Ή  παρθενική στεφάνη περικοσμεΐ εύπρεπώς τό μέτωπον τής 
μνηστής, προσκαλουμένης ύπό τοΰ καλλιφώνου κώδωνος είς τόν ναόν 
πρός γάμον. Ο’ίμοι! ή ώραιοτάτη τής ζωής πανήγυρις περαίνει τό
έ'αρ τής ζ ω ή ς  Ή  γλυκεία δρμ.ή πραυνεται διαρηγνοομένου τοΰ
πέπλου καί τής ζ ώ ν η ς  Τό πάθος πίπτει- ε’ίθε ζωη ό ερως
 Τό άνθος μαραίνεται · ε’ίθ’ ώριμάσαι ό καρπ ός...........

D ie Leidenschaft flielit,
Die Liebe muss bleiben;
D ie Blume verbliiht,
D ie Frucht muss treiben.

,,'Ο άνθρωπος εισέρχεται είς τήν θυελλώδη ζωήν· πράττει, 
παλαίει, φυτεύει, δημιουργεί καί διά τής δραστηριότητος, τής προσ- 
παθείας, τής τύχης καί τοΰ έργου, υποτάσσει έαυτφ τόν πλοΰτον
 Ιδού ! τάγαθά βρίθουσι νΰν κύκλφ αύτοΰ · αί άποθήκαι
πληροΰνται καρπών πολυτίμων ■ αί κτήσεις έπεκτείνονται · δ οικος 
αύτοΰ μεγεθύνεται καί έν αύτφ άνάσσει έχέφρων σύζυγος, καί γενέ
τειρα τέκνων Έν συνέσει αυτη τά έν τφ οίκφ διέπουσα, εκ·
παιδεύει τά άβρά θυγάτρια, κολάζει τούς άπειθοΰντας υιούς. Αί
άοκνοι αύτής χεΐρες δργώσι πρός Ιργον Αναπτύσσει δια τοΰ
πνεύματος τόν οίκον αύτής, πληροί θησαυρών τάς ευώδεις αποθηκας, 
νήθει τό στιλπνόν εριον, έναποταμιεύει τό χιονόχρουν λίνον · Ενοΐ
τό χάριεν πρός τό στερεόν καί άεί έργάζεται καί γρηγορεΐ...........

,,Έκ σκοπιάς τοΰ οικήματος, ό χαρωπός πατήρ θεάται άκμα-
ζούσας τάς έαυτοΰ κτήσεις Τά δένδρα ρώννυνται, πληροΰνται
αί άποθήκαι αύτοΰ, οί σιτοβολώνες κάμπτονται ύπό τό άχθος τοΰ
πλούτου, έν φ τά σπαρτά κυμαίνονται ώς π όν τος  Καί τότε
φωνεΐ μεγαλαυχών · ,,Ακράδαντος ώς αι κρηπίδες τής γής η τοΰ 
έμοΰ οίκου λαμπρότης ούδόλως φοβείται τό εργον τής Δυστυχίας. . “ 

Fest, wie der Erde Grund,
Gegen des Ungliicks Macbt 
Steht mit des Hauses Pracht.

Γ.
Ά λ λ ά  [D o c h  ] Ή  άλαζονεία άεί τφ πλούτφ πα-

ρομαρτεΐ. Καθάπερ δ’ ό της παραβολής τοΰ Εύαγγελίου πλούσιος
έλεγε · ,, Καί έρώ τη ψυχή μου · Ψυχή, έχεις πολλά άγαθά
κείμενα είς ετη πολλά · άναπαύου, φάγε, ■ πίε, εύφραίνου. Είπε δέ 
αύτφ δ Θεός, Άφρον, ταύτη τη νυκτί τήν ψυχήν σου άπαιτοΰσιν 
άπό σοΰ· ά δέ ήτοίμασας, τίνι έ'σται; ούτως δ θησαυρίζων έαυτφ καί 
μή είς θεόν πλουτών. (Λουκ. ιβ. 13 .)“ Ουτω καί ό Σχίλλερος αναφωνεί. 

,,Πρός τήν Ειμαρμένην ούδέποτε συνάπτεται συνθήκη διαρκής ·
ή δέ δυστυχία άφικνεΐται ταχυπους...........

. . . .  mit des Gescbickes Machten 
Ist kein ew ’ger Bund zu flechten,
Und das U ngluck scbreitet scbnell.

ΟΤαν δέ τύχην έ'σχεν δ τής εύαγγελικής παραβολής ήρως, τήν αύτήν 
καί δ τής γερμανίδος λύρας πλούσιος ύφίσταται.

Ό  κώδων κρούεται αύθις · δ εύάγγελος έκεΐνος κώοων, ο τον 
άφελή τοΰ Σχιλλέρου ήρωα χαιρετίσας έν τη κοιτίδι, ό έν τφ βαπτίσματι 
συγχαρείς αύτφ, δ έν τφ γάμφ τοσάκις κρουσθείς, δσφ καί ή καρδία 
της μυρσίνη έστεμμένης μνηστής, έν τη άκροάσει τών κατανυκτικω- 
τάτων έκείνων τοΰ προϊσταμένου τοΰ ναΐσκου γαμήλιων εύχών, βαρέως
νΰν καί άπαισίως ραβδίζει τό ούς τοΰ άνδρός...........

^Ευεργετική —  λέγει δ Σχίλλερος —  ή τοΰ πυρός δύναμις, 
οταν δ άνθρωπος ήνιοχη καί δαμάζη αύτήν. Πανθ’ οσα έ'πραξε, 
πανθ’ οσα δημιουργεί, τη ουρανία. τοΰ πυρός δυνάμει οφείλει

Καταστρεπτική δμως ή τοΰ πυρός δύναμις, δσάκις, θραύσασα τάς
έαυτής άλύσεις, άτίθασσος δρμάται ώς τέκνον τής φ ύσεω ς...........
Ούαί! οταν τό πΰρ ρεύση διά τών πολυπληθών ρυμών καί άνάψη 
τεραστίαν πυρκαϊάν · διότι τά στοιχεία έχθαίρουσι τό τοΰ άνθρώπου
έ'ργον. Ένδοθεν τών νεφελών πηγάζει ή εύλογία, ή βρ οχ ή ...........
άλλ’ έκ τών νεφελών κατέρχεται καί ό κεραυνός...........

Aus der W olke  
Quillt der Segen 
Stromt der Regen;
Aus der W olke, oline W ahl,
Zuckt der Strabl.

,,Ακούετε τόν έπί τής κορυφής τοΰ κωδωνοστασίου κρουόμ,ενον
κ ώ δω ν α ; Ό  ούρανός φοινίσσει ώς τό αίμα, ή δ’ αίγλη αύτοΰ
ούδόλως ομοιάζει πρός τό τής ήμέρας φ ώ ς  Πόθεν δ θόρυβος
τών οδών ;“ Πόθεν δ καπνός έν τφ αίθέρι; Στήλη πυρός
σπινθηροβόλος διαχεΐται τηδε κάκεΐσε καί έξαπλοΰται, ταχεία ώς δ
ά ή ρ  Ή  άτμοσφαίρα πυροΰται ώς ή τοΰ κλιβάνου φάρυγξ.........
Οί δοκοί τρίζουσιν Οί στΰλοι καταρρέουσι Τά παράθυρα
κατακερματίζονται Αί μητέρες πλανώνται στερνοτυπούμεναι
 έν φ τά κτήνη μυκώνται ύπό τά έρείπια Πάντες τρέ-
χουσι, δραπετεύουσι, ζητοΰσι παντοιοτρόπως τήν έαυτών σωτηρίαν.........
Ή  νύξ μαρμαίρει ώς ή ή μ έρ α  Ό  άρυτήρ φέρεται έν σπουδή
άπό χειρός είς χεΐρα, αί δέ άντλίαι τοξεύουσι κροταλίζον τό υ δ ω ρ .........

A lles rennet, rettet, fliichtet,
Tagbell ist die Nacbt gelichtet,
D urcb der Hande lange Kette 
U m  die W ette
Fliegt der Eim er; hoch im Bogen 
Spritzen Quellen W asserwogen.

„ Ό  άνεμος άφικνεΐται μετ’ ού πολύ μυκώμενος καί έξάπτει
τήν άλάστορα φ λ ό γ α  Τό πΰρ μεταδίδοται παραυτίκα τοϊς
ξηροΐς σπαρτοΐς, στροφοδινεΐται έν τη περιοχή τοΰ σιτοβολώνος.........
προσβάλλει τάς άποθήκας καί ανέρχεται δρμητικώς πρός τόν ούρανόν, 
ώσεί βουλόμενον, έν τη άκατασχέτφ αύτοΰ δρμη, συμπαρασύραι τήν
γήν απασαν ...........

,,Έστερημένος έλπίδος δ άνθρωπος, κάμπτεται ύπό τό σθένος 
τών Θεών καί βλέπει κεραυνόπληκτος καταρρέον τό έαυτοΰ έ'ργον
 Έρειπωθέν καί καταστραφέν τό μέρος δ φκει, έ'ρμαιον νΰν
τυγχάνει δν τών άνεμων Ό  τρόμος πλανάται διά τών κενών τών
θυρίδων νεφέλαι δέ καπνοΰ συσπειρώνται έπί τών έρειπίων.........

,,Ό  άνθρωπος ρίπτει άπαξ έ'τι τό βλέμμα έπί τοΰ τάφου τοΰ
πλούτου αύτοΰ, ε ίτα  άναλαμβάνει τό βάκτρον τοΰ δδοιπόρου
 Οίαδήποτε ή έκ τοΰ πυρός καταστροφή υπήρξε, γλυκυτάτη
παρηγορία πραΰνει τό άλγος αύτοΰ Α ριθμεί τάς φίλας έαυτφ
κεφαλάς ’’Ώ χαρά! ούδεμία κεφαλή άπώλετο...........

Er zablt die Haupter seiner Lieben,
Und sieh! ibm feblt kein theures Haupt.

Δ.
Ά λ λ ’ ο’ίμοι! ή τής Ειμαρμένης οργή ούπω κοπάζει, άλλά 

κόνδυλον έτερον έντρίβει τφ τοΰ Σχιλλέρου ήρωϊ, ινα ώμότερον κο- 
λάση αύτόν. Ό  κώδων κρούεται αύθις, άλλά κρούεται άπαισιώτερον
νΰν Ούτ’ είς γαμήλιον πανήγυριν προσκαλεΐ τό κατερειπωθέν
ύπό τοΰ πυρός χωρίον, ούτε καταστροφήν πλούτου καί κτήσεων αγ
γέλλει, ήν ώς μηδέν θεωρεί ή καρτερία καί ή θρησκευτική πεποί- 

j θησις άνδρός, οίον ή τού Σχιλλέρου ύψιπέτις λύρα έδημιούργησεν, 
άνδρός έργάτου άνατιθέντος τφ Θεφ τάς έαυτοΰ έλπίδας. Φοβερωτέρα 
συμφορά σπαράσσει τήν καρδίαν τοΰ ταλαίφρονος ήρωος.

, , Ί ώ !  σύζυγον προσφιλή Ί ώ ! δυστυχή μητέρα ό
μέλας τοΰ Ά δου  άρχων αρπάζει έκ της άγκάλης συζύγου καί γλυ- 
κυτάτων τέκνων, ά έ'τεξέ ποτε έν τη άνθηρότητι αύτής έν τφ κόσμφ, 
ά έθήλασε έν τφ στέρνφ αύτής έν στοργή μητρική “
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A cli! die Gattin ist’s, die tlicure,
A eh! es ist die treue Mutter,
D ie der schvvarze Fiirst der Schatten 
W egfiihrt aus dem Arm  des Gatten,
Aus der zarten Kinder Sehaar,
D ie sie bliihend ihm gebar,
Die sie an der treuen Brust
W aehsen sali mit M utterlust...........

,,Ο ίμοι!. . .  otγλυκείςδεσμοί έθραύσθησαν έσαεί,ή δέδειλαίαοίκή- 
σει έφεξής τήν γήν τοδ σκότους, έκείνη ή γενέτειρα έγένετο οίκου . .

Ό  δυστυχής άνθρωπος, δ διά ξηρού βλέμματος θεασάμενος τά παν- 
τοΐα πλούτη αύτοΰ, εργον ίδρώ- 
τος τοσούτων ένιαυτών, άπροσ- 
δοκήτως καί ίλαδόν καταποντι- 
σθέντα έν τφ τρομερφ τοδ πυρός 
ώκεανφ,έ'νθενάνέθορε συμφορά 
καί έ'νδεια, καθοράται ήδη άπε- 
γνωκώς καί δύσελπις έπόμενος 
τφ φερέτρφ τοδ πλάσματος, 
δ ύπέρ πάν άλλο έφίλησεν έν 
τφ κόσμιο, άγομένου είς τό 
ύστατον καί απόρρητον ενδιαί
τημα · τό άσυλον έκεΐνο, ενθα 
περατοδται τό πάν κατά τούς 
ύλιστάς, δθεν δ’ αίωνιότης γεν- 
νάται κατά τούς αίσιοδόξους, 
δσοι τό πολυδαίδαλον της δη
μιουργίας άτενίζονται ευλαβώς 
καί έσκεμμένως καί άπό της 
σοφής τοδ σύμ,παντος οικονομίας 
άρύονται τάς έαυτών έλπίδας.

Σιγ^ ή λύρα τοΰ ευφαν
τάστου τρουβαδούρου, έν δλη 
τη πρός τήν αθανασίαν άκρα- 
δάντφ πεποιθήσει αυτής, ώσεί 
άποφεύγουσα πάσαν έπί τοδ 
γριφώδους καί θλιβερωτάτου 
τούτου ζητήματος ερμηνείαν ή 
κρίσιν . . . .  Παρηγορεΐ μ.έν ό 
Σχίλλερος, ώς πάντοτε, τόν 
ήρωα, δλίγαις ξηραΐς λέξεσι 
ταΐσδε · ,,Σπείρομεν έν τοΐς 
κευθμώσι τής γής πολιτιμώ- 
τατον σπόρον, έλπίζοντες δτι 
άναφύσεται έκ τοδ φερέτρου
ώραιοτέρα τύχ η  “ , άλλ’
ή άκεσσώδυνος αυτη ρήτρα 
πήγνυται αυθωρεί έν τώ ήδυ- Α ίΤ Ο ΙΙΡ Ο Σ Ω ΙΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ  ΤΟ Γ Ρ Ε Μ Β ΡΑ Ν ΔΤ.

λάλ<;) ποιητικώ χείλει, ώς
ίερέως νεκρώσιμος ευχή πρό τού φερέτρου ίδιου αύτοΰ τέκνου ή 
φίλου · καί άποστρέφει παραυτίκα τό πρόσωπον έκ συζύγου πρό τής 
τεταγμένης ώρας χηρεύοντος καί τέκνων έσαεί τοΰ παντός στε- 
ρουμένων, ώσεί θεωρών δυσεπίτευκτον ό ποιητής τήν έπί τοΰ πένθους 
καί τής υπάτης ταύτης συμφοράς φιλοσοφίαν · διότι, —  ώς αλλαχού 
λέγει,— „ή  μεγίστη αρμονία θραύει τό ό'ργανον · ή δέ αιθέριος έκείνη φλόξ, 
ήν άποκαλοΰμεν μεγαλοφυΐαν, τρέφεται διά τών άκτίνων τής ζωής . . . “ 

A eh! die kiilmste Harmonic 
W irft das Saitenspiel in Triimmer,
Und der lobe Aetherstrabl Genie
Niibrt sicb nur vom Lebenslampensebimmer . . .

(SM .m cholie an Laura.)

("Επεται τό τέλος.) Θ. Μ.

Η ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 
ΤΟΥ ΡΕΜΒΡΑΝΔΤ.

άκούων περί Ρεμβρανδτείου φωτισμοΰ τών εικόνων καί 
ούδέποτε ίδών πρωτότυπον εικόνα τοΰ έξόχου όλλανδοΰ ζωγρά
φου φαντάζεται ίσως δτι δ φωτισμός ουτος διαφέρει ριζικώς 

τοΰ τών άλλων ζωγράφων. Ή  ιδέα αυτη είνε πεπλανημένη, διότι τό 
φώς καί ή σκιά, ατινα χαρακτηρίζουσι τάς υπό τοΰ Ρέμβρανδτ γρα-
φείσας κεφαλάς, διαφέρουσι τών προσωπογραφιών τών άλλων ζωγράφων
μόνον διά τήν έκτακτον δύναμιν, δι’ ής ουτος κατορθοΐ νά έπι-

τυγχάνη θαυμάσια αποτελέ
σματα έκφράσεως. Ή  μεγαλο- 
φυΐα αύτοΰ εινε ανυπέρβλητος 
καί ούδείς τών μ,εγάλων ζω
γράφων ήδυνήθη νά φθάση 
αύτόν κατά τοΰτο · άλλ’ έπί- 
σης αληθές εινε δτι δ μέγας 
αρχηγέτης τής ολλανδικής σχο
λής ούδένα ιδιαίτερον φωτισμ,όν 
εφεύρε είς τάς εικόνας αύτοΰ 
άποκλειστικώς προσιδιάζοντα.

Ό  Βάν Δίκ, ό 'Ραφαήλ, 
ό Τιτιανός, δ Χόλμπαϊν κτλ. 
ήκολούθησαν τάς αύτάς άρχάς 
οΐας καί δ Ρέμβρανδτ, άλλ’ 
έκεΐνοι ερρεπον κατά τό μ.άλλον 
η ήττον πρός τό ιδεώδες, έπε- 
ζήτουν τό εύγενές έν τή μορφή 
καί τώ σχεδίφ · ένφ ό Ρέμ
βρανδτ άπεικόνισεν τήν αλήθειαν 
μετ’ άπαραμείλλου έντάσεως, 
άναπαρέστησε τήν πραγματικό
τητα, δσον τραχεία ένίοτε καί 
άν ήτο.

Οί μή γνώμονες τών 
εικόνων ούδέν ίσως θά  ευρωσι 
τό ώραίον ,  κατά τήν κοινή 
διδομένην σημασίαν είς τήν 
λέξιν ταύτην, εν ταΐς δημο-
σιευομέναις παρ’ ήμών πρω-
σοπογραφίαις καί ίσως θά  έκ- 
πλαγώσι διατί τοιαύτη δόξα 
λαμπρύνει τό ό'νομα τού Ρέμ
βρανδτ, διατί τηλικοΰτος θαυ- 
μασμ,ός, πιστός καί άπαρα- 
μείωτος, άπευθύνεταιέπί αιώνας 
ήδη πρός τήν μεγαλοφυΐαν 
αύτοΰ.

Καί δμως ό μέγας ούτος καλλιτέχνης άνεκάλυψεν αγνώστους 
τέως αρμονίας τοΰ φωτός καί τής σκιάς καί τών αποχρώσεων, καί 
κατώρθωσε ύπέρ πάντα άλλον ζωγράφον τοΰ κόσμου ν’ άποτυπώση 
τήν ψυχήν έπί τής μορφής, νά δεσμ,εύση έπί τών εικόνων του τάς 
πολυπλοκωτέρας συγκινήσεις, αΤτινες ταράττουσι τήν άνθρωπίνην
καρδίαν, ώστε νά δυνάμ.εθα μετά αιώνας νά βλέπωμεν αύτάς ώσεί
είχομεν ένώπιόν μας ζώντα ό'ντα · κατορθοΐ δέ τοΰτο ούχί δι’ υπερ
βολικής χρήσεως χρωμάτων, διά χρωστήρος έκβεβακχευμένου, άλλά 
διά μ,έσων ατινα μόνη ή μεγαλοφυΐα αύτοΰ ήδύνατο τόσον ύπερφυώς 
νά χρησιμοποίηση, δι’ έπιχρισμάτων χρώματος υποκίτρινου, χρώματος 
υποστάθμης οίνου, θολού φαιοΰ, αιθαλώδους διαστιζομένου ύπό 
λευκών στιγμάτων. Καί εν τούτοις δονεί τάς μυχιαιτάτας ίνας τής 
ψυχής ή μών !

ΙΙΡΟΟΔΟΣ. 149

'II συκοφαντία ματαίως ήγωνίσθη νά έξευτελίση τήν φήμην 
τού διάσημου προσωπογράφου. Έκ τοΰ είδους τής ζωγραφικής αύτοΰ 
ίσως λαβόντες αφορμήν κακεντρεχείς τινες διισχυρίσθησαν δτι ό 
Ρέμβρανδτ ήτο φιλάργυρος, έν τρώγλη κατοικών, πιναρά ράκη ένδε- 
δυμένος, καί δτι οί μαθηταί αύτοΰ έμπαίζοντες τό πάθος αύτοΰ 
έκάρφωνον έπί τοΰ έδάφους νομίσματα παραμονεύοντες νά ίδωσι 
μετά ποιας απληστίας, μεθ’ οιου άρπακτικοΰ βλέμματος καί ρικνών 
δακτύλων ήθελε δρμήση ό διδάσκαλός των νά λάβη αύτά έκ τού 
δαπέδου. Α λλά  ταύτα κατεδείχθησαν βέβηλοι έπινοήσεις κατά τοΰ 
χαρακτήρος άνδρός, δστις εχων θαυμασίαν συλλογήν εικόνων, ιδίων 
καί ξένων άριστουργημάτων, μετ’ αγάπης καί μακροχρονίου υπομονής 
συλλεχθέντων, καρτερικώτατα 
άπεχωρίσθη διά παντός τά 
προσφιλή καί τιμαλφή έκεΐνα 
κειμήλια διά νά πληρώση τούς 
δανειστάς αύτοΰ. Ά λ λ ω ς  πώς 
ήτο δυνατόν άλλο πάθος νά 
ένοική έν τή ψυχή αύτοΰ — 
καί τοιοΰτο χαμαιρπές πάθος 
—  άφ’ ου τήν μεγάλην ψυχήν 
του έν μόνον πάθος κατείχε, 
πάθος μέγα καί ιερόν, ή πρός 
τήν Τέχνην ολόψυχος άφο- 
σίωσις;

Ό  Ρέμβρανδτ, ύπατος 
ών πάντων τών ζωγράφων ώς 
πρός τήν ευαισθησίαν καί τήν 
δξύτατα τής οπτικής άντιλή- 
ψεως, ένόησε πρώτος καί ήκο- 
λούθησε καί δλας αύτής τάς 
συνεπείας τήν αλήθειαν δτι 
έκαστον στίγμα χρώμ.ατος έπί 
τοΰ πίνακος δπτικώς δέν εχει 
μόνον τό ίδιον αύτοΰ χρώμα 
άλλ’ ύφίσταται τήν έπίδρασιν 
καί τών περί αύτό χρωμάτων 
καί αποχρώσεων. Κατέστησε 
ψηλαφητόν τόν άέρα · είσήγαγεν 
είς τάς εικόνας αυτού τό φώς 
τής πατρίδος του, φώς ασθενι
κόν, ύποκίτρινον, ώς λυχνίας 
έν ύπογείφ· ήσθάνθη τήν πά
λην ήν συνάπτει αύτό πρός 
τήν σκιάν, τήν λιποψυχίαν τών 
τελευταίων άκτίνων, οιτινες έκ- 
πνέουσιν είς τά βάθη, τάς άνα- 
πάλσεις τών άνταυγειών, καί 
τό αόριστον έκεΐνο πλήθος τών 
ήμισκιών, αΐτινες άόρατοι ύπό 
συνήθους βλέμματος, όμοιάζουσιν εν ταΐς εικόσιν αύτοΰ ώς υπο
βρύχιος κόσμος διά μέσου τής άβύσσου τών ύδάτων διορώμενος.

Έν ταΐς προσωπογραφίαις τό πολύ φώς τοποθετεί δ Ρέμ
βρανδτ μόνον είς μικρά φωτεινά σημεία · παρ’ αυτά σκιά βαθεΐα, | 
ή δέ λοιπή είκών άποπληρούται διά σκιόφωτος διαφανούς παντός 
τόνου, ουτω δε έντείνει καί ένισχύει τό φειδωλώς ριφθέν ολίγον 
ισχυρόν φώς καί τήν δλίγην σκιάν καί κατορθοΐ τήν θαυμασίαν 
έκείνην εκτύπον σχηματοποιίαν τών κεφαλών, ήν φιλοτεχνεί προσέτι 
δι’ ισχυρών άντιθέσεων, διά μαύρων βελούδινων πίλων ή ένδυμάτων, 
ή τοΰ βάθους τών εικόνων, δπερ άλλαχοΰ μέν ζωγραφει μελαν 
άλλαχοΰ δέ φωτεινότατον.

Ά λλ ά  δέν ήσθάνθη καί δέν παρέστησε μόνον τήν ποικίλην 
πάλην τοΰ φωτός καί τής σκιάς ό Ρέμβρανδτ, μετά τό δράμα τής 
φύσεως, έμελέτησε, ήσθάνθη καί παρέστησε καί τού βίου τήν 
τραγφδίαν.

Οί Έλληνες καλλιτέχναι καί οί ’Ιταλοί βραδύτερον ειχον 
γνωρίση τήν ύγιά καί εύφρόσυνον μόνον δψιν τής ζωής · είδον 
άκμαΐον άνθος άνοΐγον πρός τό φώς τά πέταλά του καί διαχέον 
τήν εύωδίαν αύτοΰ· άλλ’ ό Ρέμβρανδτ είδε τί έ'ρπει καί σήπεται έν 
τή σκιά, είδε τάς άμορφους παραφυάδας, είδε τόν σκοτεινόν κόσμον 
τών πτωχών, τό Έβραιολόγιον τής Άμστερδάμης, τόν ρυπαρόν όχλον 
νοσηράς πόλεως, τήν ρακένδυτον καί έξφδηκυίας εχουσαν τάς παρειάς

γραίαν, τό φαλακρόν κρανίον 
τοΰ έξαντληθέντος έκ τού κα
θημερινού μόχθου έργάτου, 
τήν πελιδνήν δψιν τοΰ άσθε- 
νοΰς, τό πλήθος τών κακών 
παθών καί τών ειδεχθών άθλιο- 
τήτων ατινα βρόουσιν έν τφ 
πολιτισμφ ήμ,ών ώς σκώληκες 
έν εύρωτιώντι τέλματι.

Ταύτην τήν δδόν τραπείς 
ό Ρέμ,βρανδτ ήδυνήθη νά έν- 
νοήση τήν θρησκείαν τής οδύ
νης, τόν άληθή χριστιανισμόν, 
τόν παρήγορον τών τεθλιμμέ
νων, τόν ιατρόν τών δδυνωμέ- 
νων · ήσθάνθη τόν οίκτον. Οί 
άλλοι ζωγράφοι φαίνονται ζω
γράφοι τής αριστοκρατίας, τών 
ώραίων αιθουσών, τών περι- 
κόμψων ένδυμάτων, τοΰ εύγε- 
νοΰς καί θέλγοντος · ούτος εινε 
ζωγράφος τού λαοΰ, καί εινε 
άνθρωπικώτερος πάντων.

Ή  εύρεΐα αύτοΰ συμ
πάθεια περιβάλλει θερμότερον 
τήν φύσιν · τήν τέχνην αύτοΰ 
ούδεμία άσχημία κινεί είς αη
δίαν, ώς ούδέ τήν ήρωϊκήν
άφοσίωσιν Αδελφής τοΰ έλέ- 
ους. Άπηλλαγμένος πάσης
καλλιτεχνικής προκαταλήψεως, 
ύπό μόνης τής μεγάλης αύτοΰ 
εύαισθησίας δδηγούμενος, ήδυ
νήθη νά παραστήση τόν άν
θρωπον έν δλαις αύτοΰ ταΐς 
ήθικαΐς περιπλοκαΐς, ήδυνήθη 
νά παραστήση δλην έκείνην τήν 
συγκίνησιν, ήτις πολλάκις συγ- 

| κεντροΐ έπί μιας μορφής τήν ιστορίαν ολοκλήρου ψυχής, καί ήν πλήν 
τοΰ Ρέμβρανδτ μόνος ό Σαίκσπηρ μετά υπεράνθρωπου διαύγειας
κατώρθωσε νά ίδη. Κατά τούτο είνε ό πρωτοτυπώτατος πάντων τών

j νεωτέρων ζωγράφων. Οί άρχαϊοι ήμών πρόγονοι έπλασαν καί έλάμ- 
πρυναν τό ιδεώδες έν τή τέχνη, ό Ρέμβρανδτ έξέφρασεν ύπερφυώς 
τά πραγματικόν έν αύτή. Οί Έλληνες κατέχουσι τόν ενα πόλον καί 
ό Ρέμβρανδτ τόν ετερον · πάντες δέ οί άλλοι, οί τής Φλωρεντινής 
σχολής, οί τής Ένετικής, οί τής Φλαμανδικής εύρίσκονται έν 
τφ μέσφ.

ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΓ.

Η Μ ΗΤΗΡ Τ Ο Γ Ρ Ε Μ Β Ρ Α Ν ΔΤ .
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ΕΚΤΟΡΟΣ ΜΑΛΟ.
Τ Α  Α Τ Ι Μ Α  Ε Κ Α Τ Ο Μ Μ Τ Ρ Ι Α .

Έ κ  τοΰ γαλλικοδ 

δπό

Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΓ.

(Σονέχεια· ϊδε προηγ. φύλλον.)

Ή  γονή, εις ήν ό Γριπά ένεπιστεύθη τήν μικράν Βιργινίάν, ήν 
γραία διδάσκαλος, κατατρίψασα ολόκληρον αοτης τόν βίον είς το ν’ 
άσκή τάς θυγατέρας άγγλων γ) άμερικανών είς τήν κομψήν γαλλικήν 
συμπεριφοράν μάλλον, ή είς τό νά διδάσκη αύτάς σπουδαιον τι · ή 
υπ’ αύτής μορφωθεΐσα κόρη έγίνωσκε νά περιπατή, νά καθέζηται, 
νά έξέρχηται, νά εΐσέρχηται, νά /αιρετά., νά μειδιά, νά γράφη τό 
είς πρόσκλησίν τινα απαντητικόν έπιστόλιον έγνώριζεν έπισταμένως 
πάντας τών εύγενών λεγομένων τρόπων καί τής έθιμοταξίας τούς 
κανόνας, άλλ’ ουδεν άλλο άληθώς ή ταΰτα καί μόνα έγνώριζε. 
Μήπως δέν θεωρούνται ταύτα ώς αί ούσιωδέσταται τού βίου γνώσεις; 
ούτως εσκέπτετο ό Γριπά. Γυνή λογία καί έμβριθ-ής άπήρεσκεν 
αύτφ· είς τί θά  τφ έχρησίμευεν; θά  ένέπνεεν αύτφ δειλίαν, δπερ 
ούδαμώς έπεθύμει.

Ά λ λ ω ς  τε, πλήν τών πλεονεκτημάτων τούτων είχε καί τι
ετερον προσόν ή διδάσκαλος αυτη, δπερ ήν ούχ ήττον τών άλλων,
κατά τήν γνώμην αύτοΰ άξιόλογον, τούλάχιστον έν σχέσει πρός δ,τι 
παρ’ αύτής προσεδόκα ■ έκτακτος δυσμορφία είχε καταστήσει αύτήν 
σφόδρα σεμνότυφαν, βέβαια δέ έκ πείρας δτι ούδέποτε θά  κατώρθου 
νά ύπανδρευθή, τήν λύσσαν τής απελπισίας αύτής έξήντλει κατ’ 
εκείνων, άς έθεώρει δτι εμελλον νά ώσι κατά τοΰτο εύτυχέστεραι · 
έξαλλος έξ οργής καθίστατο είς πάν δ,τι σχέσιν ειχε πρός τόν 
έρωτα· ή άγνότης τών παρθένων κάλλιον έφρουρεΐτο παρ’ αύτή, ή 
έντός μοναστηριού..

Διά τόν Γριπά τό τοιοΰτον ήν σπουδαία έγγύησις καί βεβαιό-
της· πλησίον τής έμμανούς ταύτης σεμνοτύφου, βέβαιος ήν δτι ή
Βιργινία, ούδέ λέξιν μίαν έρωτικήν ήθελεν ακούσει · τά μαθήματα 
τής μητρός θά  έξήλειφεν ή διδάσκαλος.

Καί ού μόνον τοΰτο επραξεν, άλλά καί κατέστησε τήν μαθή
τριαν αυτής, ήλικιωθεΐσαν ήδη, πρότυπον έν τή τέχνη τοΰ κομψώς 
περιπατεΐν, τήν τού καθέζεσθαι, τοΰ χαιρετάν καί μειδιάν έπειδή 
δε ταύτοχρόνως ή άνάπτυξις τής καλλονής τής δεσποινίδος Δελαρι- 
κοτιέρ έπραγματοποίησεν έν τφ δεκάτφ όγδόφ τής ήλικίας αύτής 
ετει δ,τι ύπέσχετο κατά τό δέκατον τρίτον, ό Γριπά άπεφάσισε νά 
νυμφευθή αύτήν.

Πάντα κατείχε τά προσόντα, ατινα είχεν ουτος απαιτήσει, νεό
τητα, καλλονήν, πνεΰμα· ποΰ ήδύνατο ώραιότερα νά ευρη ώτα, ΐνα 
προσηλώση τούς άδάμαντας; ώμους ώραιοτέρους πρός έπίδειξιν 
σωρού ολου κοσμημάτων; ή γυνή αυτη περιποίει τιμήν είς τόν 
πλούτον τού συζύγου αύτής.

Οίκογενείας έστερεΐτο, χάρις είς τά μετά τής μητρός συμ- 
πεφωνημένα, τά δε μαθήματα, δσα ή διδάσκαλος αύτής τή ένέπνευ- 
σεν, άπήλλαξαν τό πνεΰμα αύτής καί τήν καρδίαν άπό πλήθους 
προλήψεων, αϊτινες βραδύτερον θ ’ άπέβαινον αύτφ ένοχλητικαί καί 
δυσάρεστοι· κόρη δεκαοκταέτις, ούδέν άλλο πλήν τής περιουσίας 
ένορώσα έν τφ άνθρώπφ, μεθ’ ου συζευγνύεται, εινε κόρη πνευμα
τώδης καί ήδύνατο νά έπαναπαύηται έπ’ αύτή.

Μίαν μόνην είχεν ελλειψιν, τήν ύπερβάλλουσαν αύτής νεότητα, 
τοΰθ’ δπερ έκώλυεν αύτήν νά διαδραματίση άπό τής έπιούσης τού 
γάμου, τό προωρισμένον αύτή πρόσωπον έν ηλικίες δέκα καί οκτώ 
ετών, άδύνατον ήτο νά τεθή επί κεφαλής τού οίκου, δν ώνειροπόλεΓ 
τα κομψά ώτα καί οί ώραΐοι ώμοι δέν ήρκουν πρός τοΰτο · εύτυχώς 
ή έ'λλειψις αυτη εμελλε ταχέως νά θεραπευθή.

ΑΡΙΘ. ί α

Ά λλ ω ς τε, αν έν τή τρυφερωτάτη ταύτη νεότητι ύπήρχέ τι τό 
λυπηρόν, τούτο έμετριάζετο έκ τοΰ δτι ό οίκος ουτος δέν είχεν ετι 
οίκοδομηθή, ούδέ ήτο δυνατόν ν’ άνεγείρη αύτόν έπί τοΰ παρόντος.

Ακριβώς, δμιλος μετόχων έπιχειρήσεώς τίνος γενναίαν ύπο- 
στάντων ύπό τού Γριπά άφαίμαξιν, σοβαράν είχεν έγείρει κατ’ αύτοΰ 
δίκην · συνασπισθέντες οί ηλίθιοι ουτοι τοσαύτην ήγειρον κατακραυγήν 
καί τοσοΰτον θόρυβον, ώστε κατωρθώθη νά καταδικασθή ό Γριπά, 
είς τήν άπότισιν άποζημιώσεων, ών τό έπιδικασθέν αύτφ προσωπι- 
κώς ποσόν είς δέκα καί πέντε περίπου άνήρχετο εκατομμύρια φράγ
κων. Κατά τήν γνώμην αύτοΰ, έννοεΐται, ή δίκη αυτη ήν παράλογος, 
εύτελής κατά τών οικονομολογικών αύτοΰ θριάμβων καί ούτιδανή 
έκδίκησις. Εύτυχώς ή σοβαρότης αύτής ήν σχετική, καθόσον ή άπό- 
φασις ειχεν έκδοθή πρωτοδίκως. Πρό τής άποτίσεως τών δέκα καί 
πέντε εκατομμυρίων τούτων πολλά ήδύναντο νά συμβώσι · ύπήρχεν 
ή εφεσις, ή είς τό άκυρωτικόν καταφυγή, ή είς ετερον δικαστήριον 
παραπομπή, μή ύπολογιζομένων πάντων έκείνων τών έπεισοδίων, 
ατινα επιτήδειοι νομολόγοι, γινώσκουσι νά προκαλώσι καί έπισωρεόω- 
σιν, Τνα παρατείνηται έπ’ άπειρον τών υποθέσεων ή πορεία. Ά λλά  
διαρκούσης τής σπουδαίας ταύτης ύποθέσεως. άκαιρος ήν ή έπί- 
δειξις προσβλητικής μεγαλοπρεπείας · φρόνιμον είνε ένίοτε νά μή 
άψηφή τις τήν δημοσίαν γνοψην.

Ό θεν έδέησε ν’ άναμείνη άρκούμενος είς τόν έπί τοΰ χάρτου 
σχεδιασμόν καί τήν διαγραφήν τού μεγαλοπρεπούς μεγάρου, δπερ 
εμελλε ήμέραν τινά νά θαμ,βώση τούς Παρισίους.

Ή  δίκη ήκολούθί]σε τόν ροΰν αύτής, συχνάς μεταλλάσσουσα 
φάσεις, νΰν μέν ύπέρ αύτοΰ στρεφομένη, ά'λλοτε δέ κατ’ αύτοΰ, καί 
ούδέποτε έπερατώθη.

Κατά δέ τό διάστημα τοΰτο δύο έγεννήθησαν αύτφ τέκνα, είς 
υιός, δν έκάλεσεν Έδγάρδον, καί μετά δύο Ιτη θυγάτηρ, ήν ώνόμασεν 
’Ιουλίαν.

Τά παιδία άνεπτύχθησαν ήσαν ήδη έν ήλικία, "να αρξηται ή 
εκπαίδευσις αύτών. Ό  Έδγάρδος είσήχθ/j ώς οίκότροφος είς τήν 
Σχολήν τών Καρμηλιτών, ή Ιουλία είς τήν μονήν τών Άγγλίδων.

III.

Δέν παρωρμήθη ύπό πεποιθήσεων θρησκευτικών ό Γριπά, ΐνα 
είσαγάγη τά τέκνα αύτοΰ είς τά δύο ταΰτα έκπαιδευτήρια · άπό 
πολλοΰ είχεν εύτυχώς άπαλλαγή πάσης θρησκευτικής προλήψεως.

Αλλ’ ούδ’ έκλογή καί προτίμησις ταύτης ή έκείνης τής μεθόδου 
τής διδασκαλίας καί άγωγής, παρώτρυναν αύτόν είς τούτο, καθόσον 
καί ύπό τήν εποψιν ταύτην άπόλυτον έ'τρεφεν άδιαφορίαν. Έπεθύμει 
μόνον, Τνα τά τέκνα αύτοΰ εύρίσκωνται έν καθημερινή άναστροφή 
μετά συντρόφων είς διακεκριμένην τινα άνηκόντων κοινωνίαν καί 
συνάψωσιν ουτω σχέσεις έν τφ κύκλφ τούτφ, αϊτινες θ ’ άπέβαιναν 
αύτοΐς χρήσιμοι βραδύτερον.

Ά λ λ ’ έσφάλη έν τοΐς ύπολογισμοΐς αύτοΰ · πάν άλλο εύρεν ό 
Έδγάρδος ή φίλους καί συντρόφους παρά τοΐς Καρμηλίταις μονα- 
χοϊς · άλλ’ ούδέ ή ’Ιουλία ευρεν έν τή μονή τών άγγλίδων φιλικήν 
και τρυφεράν υποδοχήν. Ό  τε άδελφός καί ή άδελφή σκληράν 
ελαβον ενταύθα πείραν άληθείας τού ρητού, άμ αρ τ ία ι  γονέων 
πα ιδ εύου σ ι  τέκνα.

Έναβρυνόμενοι έπί τφ πατρικφ πλούτφ καί όνόματι δέν είχον 
άχρι τοΰδε έγκαταλείψει τήν πατρικήν οικίαν. Ό  πλοΰτος ουτος 
παρεΐχεν αύτοΐς τήν έν ή έ'ζων πολυτέλειαν, τά πλούσια οικήματα, 
τούς ώραίους Τππους, οϊτινες περιέφερον αύτούς είς τό δάσος προ- 
καλοΰντες τά θαυμαστικά τών διαβατών βλέμματα, τούς πολυαρίθμους 
ύφ’ ών υπηρετούντο θεράποντας, τά προσκήνια έν τφ θεάτρφ θεω 
ρεία καί τάς πολυτελείς στολάς. Χάριν τοΰ ονόματος, δπερ έ'φερον, 
άπήνθυνον αύτοΐς εύσεβάστους χαιρετισμούς οί προμηθευταί παρά 
τοΐς όποίοις έποίουν τάς πολλάς αύτών παραγγελίας · διά τό ονομα 
τούτο συνωθοΰντο τά πλήθη τών ύποβαλλόντων αιτήσεις τφ πατρί 
αυτών, ων επληροΰτο πάσαν πρωίαν ό άντιθάλαμος · ήσαν τέκνα
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Ά λ λ ’ δσφ πλέον προσεπάθει νά μαντεύση τούτου τήν αιτίαν,άνθρώπου δστις διεχειρίζετο εκατομμύρια, δστις έδάνειζεν είς ηγε
μόνας, δστις έπλούτιζε τούς έαυτοΰ φίλους καί κατέστρεφε τούς 
εχθρούς αύτοΰ, τόν όποιον ώς θεόν ίκέτευον καί πρό τού οποίου 
βαθέως ύπεκλίνοντο άνθρωποι ονομαζόμενοι πανίσχυροι· έγνώριζον 
τοΰτο, τό εβλεπον καί τό ήσθάνοντο καθ’ έκάστην · άλλ’ ούδέν άλλο 
ή τούτο μόνον ήσθάνοντο καί εβλεπον.

Έμελλον δυστυχώς νά μάθωσι καί τι ετερον έν τφ οίκοτρο- 
φείφ. Τό ονομα Γριπά, τό συχνότατα έν ταΐς συναναστροφαΐς j  

άκουόμενον καί έν ταΐς έφημερίσι καθ’ έκάστην άναγραφόμενον, ήν 
ίκανώς πεφημισμένον, ώστε καί είς αύτά έ'τι τά παιδία νά μή 
ύπάρχη άγνωστον. Γριπά απλώς θά  ένεποίει ήττον α έντύπωσιν, άλλά 
Γριπά ό κλέπτης, ώς έφέρετο, ένεποίει α’Τσθησιν καί διέμενεν άλη- 
σμόνητον.

Τό ό'νομα τούτο, δπερ άπαύστως έπανελαμβάνετο μετά τού 
κοσμητικού τούτου έπιθέτου, ύπήρξεν ή κραυγή, δι’ ής ό Έδγάρδος, 
έγένετο δεκτός κατά τήν είς τήν άπλήν τής διαχύσεως είσοδον 
αύτοΰ. Έν γωνία, τινι ίστάμ,ενος μετά νέων τινων άλλων μαθητών, 
οϊτινες, ώς αύτός, δέν έτόλμων ετι νά . μετάσχωσι τών παιγνίων τών 
λοιπών, ους ούδόλως έγνώριζον, ένόμισεν δτι ήκουσε τό ονομα αύτοΰ.

— Γριπά, Γριπά.
νΗγειρε τήν κεφαλήν, ΐνα ΐδη καί άκροασθή.
Έν τφ μέσφ τής αύλής δμιλος παίδων έχόρευον ψάλλοντες.
—  Γριπά, Γριπά δ κλέπτης.
Διατί, έσκέφθη, προσέθετον τήν λέξιν „κλέπτης“ είς τό ό'νομα 

αύτοΰ; Ούδέν παρ’ ούδενός είχεν άφαιρέσει τήν ήμέραν έκείνην καί 
ούδέποτε.

Βεβαίως ήπατάτο · άπό τής εσπέρας τής προτεραίας, άφ’ 
δτου ή μήτηρ αύτοΰ τόν είχεν οδηγήσει παρά τοΐς μοναχοΐς καί 
άπήλθεν άσπασαμένη αύτόν, ολίγον προσεΐχε τόν νοΰν είς τά περί 
αύτόν συμβαίνοντα · ήν ώσεί έ/.τός εαυτού, περίλυπος, άνήσυχος, 
συγκεκινημένος · είχεν άποκοιμηθή, κλαίων · συχνότατα δέ έγείρετο, 
μεθ’ ορμής άφυπνιζόμενος, καί ώς ύπό κακού τίνος ονείρου, ύπό 
εφιάλτου κατατρυχόμενος δι’ δλης τής νυκτός.

Έχώρησε μηχανικώς βήματά τινα πρός τά πρόσω · αί φωναί ] 
έξηκολούθουν.

—  Γριπά ό κλέπτης!
Έ στη  κατάπληκτος καί ούδέν έκ τών κραυγών τούτων έννοών 

άλλ’ έν τούτοις ύπό φόβου τίνος άορίστου συγκεκινημένος. Εύρίσκετο 
ήδη έν ίση άπΟστάσει άπό τών νεηλύδων, ούς είχε καταλίπει, καί 
τών παλαιών, άφ’ ών άπεΐχεν έ'τι μικρόν. Ό  Έδγάρδος ήτο παιδίον 
θαρραλέον εύθύ πρός τόν δμιλον.

Αί φωναί έπί τή προσεγγίσει αύτοΰ έπολλαπλασιάζοντο · οί 
τόν κύκλον άποτελούντες παρώτρυνον άλλήλους, πάντες έστράφησαν 
πρός αύτόν καί έχλεύαζον αύτόν ποικιλοτρόπως μορφάζοντες. Έξη- 
γριωμένος καί έκτός έαυτοΰ έδράξατο άπό τοΰ βραχίονας ενός τών 
φωνασκούντων καί έκράτησεν αύτόν.

—  Διατί φωνάζετε, Γριπά ό κλέπτης;
—  Διά νά διασκεδάσωμεν.
—  Εινε τό όνομά μου τούτο;
Τό παιδίον άπεσπάσθη καί πρός τούς συντρόφους στραφέν.
— Είνε τό ονομά του · τό άναγνωρίζει.
Φοβερός έξερράγη άλαλαγμός.
Ό  Έδγάρδος, συνεσπασμένας έ'χων τάς πυγμάς εμελλε νά 

ριφθή κατά τού ομίλου, όπότε μοναχός ύπό τών κραυγών έλκυόμενος 
έπενέβη, ΐνα έπιβάλη σιωπήν καί σχεδόν ταύτοχρόνως ήχησεν δ 
κώδων τής είς τό μελετητήριον έπανόδου.

Ό  Έδγάρδος έκαθέσθη είς τήν θέσιν του · άλλ’ άντί νά έπι- 
δοθή είς τό εργον έ'μενεν άσυναίσθητος, ώς ύπό σφοδράς διατα- 
ραχθείς προσβολής, προσπαθών καί διερωτώμενος ΐνα έννοήση τίνος 
έ'νεκεν αιτίας έμαίνοντο ουτω κατ’ αύτοΰ, ένώ ούδέν είχε πράξει 
ούδέ ε’ίπει. Διατί αί κραυγαί ,,Γριπά ό κλέπτης“ ;

| τόσφ πλέον διηπόρει επί τφ παθήματι · έ'στιν δτε ρίγος διέσειεν άπό
τής κεφαλής μέχρι τών ποδών τό σώμα αύτοΰ· ειτα αίφνης δάκρυα
άνέβλυσαν άπό τών οφθαλμών του καί κατέπεσον έπί τών τετρα
δίων του.

—  Διατί κλαίεις; ήρώτησεν αύτόν χαμηλή τή φωνή ό παρα- 
καθήμενος παΐς.

Έταπείνωσε τά δμματα σιγών καί άποστρέφων μικρόν τήν 
κεφαλήν.

—  Διότι σέ άπεκάλεσαν ,,Γριπά ό κλέπτης44, ναι;
—  Διατί μέ ώνόμασαν τοιουτοτρόπως;
—  Διότι τούτο είνε τού πατρός σου τό ονομα.
—  Δέν εινε τούτο τοΰ πατρός μ,ου τό ονομα.
—  Μάλιστα· ολος ό κόσμος τόν ονομάζει κλέπτην.
— Δαχμέ καί Γριπά, φλυαρείτε· ειπεν ό έπιτηρητής.
Ό  Έδγάρ έσίγησεν ειχεν ήδη έσχηματισμένην τήν άπό- 

φασιν αύτοΰ.
Τήν κυριακήν έζήτησε παρά τών γονέων αύτοΰ τήν χάριν, ΐνα 

μή έπιστρέψη πλέον παρά τοΐς Καρμηλίταις· είς οίανδήποτε άλλην 
σχολήν ήθελον αύτόν εισαγάγει θά μετέβαινεν άγογγυστως καί προ- 
θύμως θά  ύπήκουεν αύτοΐς · τά πάντα θά  έ'πραττεν, ήρκει μόνον ν’ 
άποσύρωσιν αύτόν άπό τής σχολής έκείνης· άλλά δέν έτόλμησε νά 
όμολογήση τήν αιτίαν, δι’ ήν άπηυθυνεν αύτοΐς τήν τοιαύτην παρά- 
κλησιν. Ή  αΐτησις αύτοΰ δέν έγένετο δεκτή. ’Ιδιοτροπία παιδός 
ποθήσαντος τήν πατρικήν οικίαν! Έπέμεινεν, ίκέτευσεν, εκλαυσεν, 
άλλ’ επειδή έξηκολούθει άποκρύπτων τά γενόμενα, απερ ήσχύνετο νά 
όμολογήση, ούδέν κατώρθωσεν, ή τήν άπότομον τοΰ άγανακτήσαντος 
πατρός άρνηση/, έν φ ή μήτηρ τρυφερώς έπέπληττεν αύτόν.

—  Είνε παιδαριώδες δ,τι ζητείς · είς οίανδήποτε άλλην ήθελες 
είσαχθή σχολήν, δέν θά  εΐμεθα δλιγώτερον κεχωρισμένοι.

—  Δέν είνε τό αύτό.
-—  Κατά τί;
’Ώ ! έάν ήδύνατο νά έμιλήση!
Θά ήτο λοιπόν ήναγκασμένος ν’ άκούη τάς φωνάς ,,Γριπά ό 

κλέπτης", χωρίς νά δύναται νά κλείση τό στόμα τών ύβριζόντων 
αύτόν;

Δι’ δλης τής έβδομάδος άπησχόλησε τόν νοΰν αύτοΰ μελετών 
τίνι τρόπφ θά ήδύνατο τόν μέν πατέρα αυτού νά έκδικήση, νά 
υπεράσπιση δέ έαυτόν. Τήν έπομένην κυριακήν δέν έζήτησε πλέον 
ν’ άποσύρωσιν αύτόν άπό τών Καρμηλιτών, άλλά παρεκάλεσε τήν 
μητέρα νά τφ έπιτραπή, δπως λαμβάνη ιδιαίτερα μαθήματα γυμνα
στικής · ύπήρχον οί διδασκόμενοι ταύτην μαθηταί, ήτο δέ εύχάριστον 
τό μάθημα καί ώφέλιμον άλλως τε τή ύγεία. · ή χάρις τφ έχορη- 
γήθη παραχρήμα.

Καί τότε έπεδόθη ιδιαζόντως καί μετά πάθους καί μανίας είς 
τήν έν τή άγγλική καί τή γαλλική πυγμαχία έξάσκησιν · έν βραχεί 

| άπέκτησεν ίσχύν μυώνων άξιοσημείωτον έν συγκρίσει πρός τήν ήλι
κίαν αύτοΰ καί δταν μετ’ ού πολύ συνέβη ν’ άκούση πάλιν περί 

! αύτόν τήν κραυγήν, ,,Γριπά ό κλέπτης44, τόσφ καλώς εκλεισε τά 
στόματα τών φωνασκούντων, ώστε τό πράγμα προυκάλεσε τήν από 
τής σχολής έκείνης άποπομπήν αύτοΰ.

Είσήχθη τότε είς τήν σχολήν τών Ιησουιτών · δέν παρημέλη- 
σεν ούδ’ ένταΰθ-α τό μάθημα τής πυγμαχίας καί άπέβη ό άριστος 
τών τής οπλομαχίας μαθητών. Πολλάκις τφ έφάνη οτι ήκουσε να 
ψιθυρίζωσι μακράν αύτοΰ ,,Γριπά ό κλέπτης44, άλλ’ ούδείς έτόλμησε 
νά ει'πη τοΰτο μεγαλοφώνως, ούδέ νά τφ άπευθύνη την ύβριν κατά 
πρόσωπον.

Όταν μετά δύο ετη, ή άδελφή αύτοΰ ’Ιουλία εδέησε νά κατα- 
λίπη ώσαύτως τήν πατρικήν οικίαν, ΐνα είσέλθη είς τήν σχολήν τών 
Άγγλίδων, δέν ύπεδέχθησαν αύτήν διά τών υβριστικών έκείνων 

j φωνών, αϊτινες τοσοΰτον είχον καταθλίψει τόν Έδγάρδον έν άρχή, 
I άλλ αίτιον τούτου ήν δτι άλλως έστιν ό τρόπος τοΰ φέρεσθαι παρά
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τοίς κορασίοις καί ούχί δτι το όνομα ,,Γριπά ό χλέπτης“ ήν άγνω
στον αύτοίς. Ουτε κατεδίωξαν ουτε κατετάραξαν αυτήν δι’ υβριστικών 
επιθέτων, άλλ’ ήσύχως καί παιγνιωδώς προσεκόλλησαν αυτη τό 
παρωνύμιον ,,Άγρίππη“ , καί δταν ό λόγος ήν περί αύτής, τήν ύπε- 
δείκνυον με:ά χλευασμού καί περιφρονήσεως διά τοΰ ονόματος τού
του, δπερ έγένετο τό έν τή μονή διακριτικόν αύτής ό'νομα.

Έπί μακράν δέν ήδύνατο νά νοήση τί τοΰτο έσήμαινε, θλιβο- 
μένη διά τήν κολόβωσιν ταύτην, ητις τήν έςηυτέλιζεν έν τή εύπροσ- 
προβλήτφ αύτής ύπερηφανίγ.

Ά λ λ ’ ήμέραν τινά εύσπλαχνος τις φίλη τήν έφώτισε περί τής 
σημασίας τής προσβολής, ή δέ έπί τούτφ λύπη αύτής δέν ύπήρξεν 
όλιγώτερον καίρια της τοΰ άδελφοΰ.

Μή δυναμένη νά έκμάθη ούτε τήν πυγμαχίαν, ούτε τήν όπλο: 
μαχίαν, ινα έκδικήση Ιαυτήν, δι’ ού τρόπου ε'πραξε τοΰτο ό . Έδγάρ- 
δος, έ'μαθε νά χρησιμοποιή τήν γλώσσαν καί νά καταφέρη διά τοΰ 
δπλου τούτου τραύματα τόσφ οδυνηρά, δσω καί τά ύπό τής πυγμής 
ή τοΰ ξίφους προςενούμενα. ("Επεται συνέχεια.)

Η ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝ ΙΑ.
(Μετά είκόνος.)

Ρώμη καί εύγένεια μαρτυροΰσι περί τών χαρακτηριστικών τής 
θυγατρός τοΰ Μαυροβουνίου, ήν ό χρωστήρ τοΰ Γεωργίου Βαστάγ 
ζωηρώς άπετύπωσεν. Ό  καλλιτέχνης άπέκρυψεν έν τή ζωγραφήσει 
τό θαυμάσιο·; ζεύγος τών όφθαλμ,ών τής Μαυροβουνίας, διότι έν τφ 
βλέμματι αύτής άποκαλύπτεται βαθύ μελαγχολίας αίσθημα, διότι ή 
τύχη τής γυναικός τής χώρας ταύτης εινε λίαν σκληρά, ώς έπι- 
μαρτυρεί τό συγκινητικώτατα αδόμενον άσμα „ Τ σ ε ρ ν α κ ό ρ κ ε “ .

Μαΰρα βουνά, μέ τήν κορφή τήν πολυχρονισμένη
ά χ ! τήν καρδιά μ,ου ’μοιάζετε, ποΰ ’ν’ πάντα βουρκωμένη.
Βουνά, θά  σάς άφήσουνε ή παγωνιαίς, τά χιόνια,
μά τής καρδιάς μου τούς καυμούς, δέν τούς νικούν τά χρο'νια.

Ένφ παρά τοΐς λοιποΐς σλαυικοις λαοΐς ή γλυκεία καί πραϋν
τική τοΰ χριστιανισμού έπιρροή άπό πολλοΰ ήδη έξήγαγε τήν γυναίκα 
άπό τών βαρβαρικών χρόνων καί μετέπλασαν είς ισότιμον καί κανο
νικήν σύντροφον τοΰ άνδρός, παρά τοίς Μαυροβουνίοις επικρατεί 
είσέτι κατάστασις δυσάρεστος, ό δέ Μαυροβοΰνιος ο αγέρωχος 
δεσπότης αύτής.

Αί Μαυροβούνιαι έπιτελοΰσι καί σήμερον εργα, ατινα ίδιάζουσι 
τοΐς άνδράσι, άπάδουσι δέ τοίς ήθεσι τοΰ παρόντος αίώνος. Ουτω 
βλέπει τις πολλάκις Μαυροβούνιον νωχελώς καί άμερίμνως διαπη- 
δώντα τούς βράχους ή καθήμενον επ’ αύτών καί καπνίζοντα μετά 
κλασικής όυτως είπείν άγερωχίας, ένφ ή σύζυγος αύτοΰ κεκυφυΐα 
ύπό φόρτον ξύλων κατέρχεται μετά προσοχής τούς άποτόμους 
βράχους, δπως κομίση ταΰτα οικαδε.

Βάρη ικανά φέρουσα έπί τής ράχεως αύτής άκολουθεΐ πολ
λάκις τφ συζύγφ αύτής είς τήν αγοράν, ή έλαύνει τήν δάμαλιν ή 
τόν μόσχον, ένφ ό σύζυγος τάς χείρας ό'πισθεν συμπεπλεγμένας 
έ'χων βαδίζει έλεύθερος καί άφροντις. Ή  έργασία, φρονοΰσι, δέν 
αρμόζει τφ ήρωϊ, τφ πολεμιστή.

Ά λλ ά  ταΰτα πάντα δέν δεικνύουσιν δτι ό Μαυροβούνιος δέν 
σέβει τήν σύζυγον αύτοΰ καί δέν αγαπά. Ούαί τφ ξένφ τφ προσβάλ- 
λοντι αύτήν! Ή  έκδίκησις θά  έπέλθη αναπόδραστος. Ή  ιερά αυτη 
έκδίκησις ή ύπέρ τής τιμής τής οίκογενείας γινόμενη έπί πολλάς 
εκατονταετηρίδας διατηρηθεΐσα, κατά τούς νεωτέρους χρόνους έκηρύχθη 
πανηγυρικφ τφ τρόπφ ώς άποπερατωμένη μ,εταξύ Μαυροβουνίων 
καί Αλβανών διά τοΰ ήγεμόνος τοΰ Μαυροβουνίου. Ό  εύφυής τοΰ 
Μαυροβουνίου ήγεμών Νικόλαος, δστις τυγχάνει ων σύγχρονος καί 
κάλλιστος ποιητής καί έν τοΐς ποιήμασιν αύτοΰ έθηκε τό αξίωμα 
,,ό ήρωικός λαός, δεΐται ήρ κος άρχηγοΰ“ , άπεθεώθη ύπό τών υπη
κόων αύτοΰ. Ούτος κατώρθωσε τόν είς τάς αρχαίας παραδόσεις 
αύτοΰ ίσχυρώς προσπεπατταλευμένον λαόν νά μετενέγκη διά τοΰ 
μέσου τούτου είς τάς τάξεις τοΰ νεωτέρου πολιτισμού.

Δυσχερέστερον δμως κατορθοΐ νά έπιτύχη ό ήγεμών τήν βελ- 
τίωσιν τής καταστάσεως τής Μαυροβουνίας. Πολλάκις έπέρχεται αύτφ 
νά μεριμνήση σπουδαιότερον, άλλά προσκρούει. Όταν ό ήγεμών 
όφθή μετά τής συζύγου έφ’ άμάξης είς περίπατον έξερχόμενος, οί 
Μαυροβούνιο', μειδιώσιν έμπαικτικώς.

Ό  καλλιτέχνης παρίστησι τήν Μαυροβουνίαν έν τή χαρακτηρι
στική ταύτη θέσει. Έπί βράχου στηριζομένη ατενίζει πρός τούς 
φάραγγας τών όρέων της γενεθλίου αύτής πατρίδος.

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 0 ΠΡ0ΣΩΠΙΔ0Φ0Ρ0Σ  
Η ΠΡΟΒΟΣΚΙΔΟΦΟΡΟΣ.

(Μετά είκόνος.)

Ποικίλα, ώς γνωστόν, είσί τών πιθήκων τά γένη. ,,Κατά τόν 
Βυφφώνα, έάν πρέπει νά κρίνη τις οδηγούμενος έκ μόνης τής μορ
φής, ό πίθηκος ήδύνατο νά θεωρηθή ώς ποικιλία τοΰ άνθρώπου · 
άλλ’ οίαδήποτε διαφορά ύπάρχη καί δσφ καν ύποτεθή μικρά μεταξύ 
τοΰ Όττεντότου καί τοΰ πιθήκου, τό μεσότοιχον, δπερ χωρίζει αύτόν 
είνε άπειρον, διότι έντός μέν πληροΰται ύπό τοΰ λογικού, έκτός δέ 
ύπό τοΰ προφορικού λόγου.

Ό  περιεργότατος τών πιθήκων τοΰ παλαιού κόσμου εινε ό 
διακρινόμενος ύπό τό δνομα, π ρ ε σ β ύ τ η ς  ό π ρ ο σ ω π ι δ ο φ ό ρ ο ς  ή 
π ρ ο β ο σ κ ι δ ο φ ό ρ ο ς ,  ούτινος εικόνα παρέχομ,εν έν σελ. 153. Ό  
πίθηκος ούτος ανήκει είς τό γένος τών σεμ νο π ιθ ήκ ων ,  οΐτινες 
διαφέρουσι τών κ ε ρ κ ο π ι θ ή κ ω ν  μόνον, διότι στερούνται τών θησαυ- 
ριστικών γνάθων, είσί δέ κάτοικοι τών Ινδιών, 'ίίς έκ τής ονομα
σίας του δηλούται ό προβοσκιδοφόρος πίθηκος είνε αξιοσημείωτος 
διά τό έκτακτον μέγεθος καί τό σχήμα τής ρινός. Κατά τήν μαρ
τυρίαν τών ιθαγενών τής έν ή ζή χώρας, δταν πηδά, κρατεί τό 
δργανον τοΰτο διά τών δακτύλων του, ίνα προφυλάττη, ώς φαίνεται, 
αύτό άπό τών κλάδων. Ή  οψις αύτοΰ δέν είνε τό παράπαν θελκτική, 
δταν δέ έμ.βαπτισθή είς οινόπνευμα έπί τινα καιρόν, ή άσχημία αύτοΰ 
αποβαίνει ολως ύπερφυσική. Τό μήκος αύτοΰ άπό τής κεφαλής μέχρι 
τής ούράς είνε περίπου 4 ποδών καί 4 δακτύλων · τό δέ χρώμα 
άμμόχρουν έκτός τών παρειών, αίτινες είσί κίτριναι καί τίνος λωρί- 
δος κίτρινης ύπεράνω τών ώμων.

Π ΡΕ ΣΒ Υ ΤΗ Σ Ο ΠΡΟΣΩΠΙΔΟΦ ΟΡΟΣ Η ΠΡΟΒΟΣΚΙΔΟΦΟΡΟΣ. 
Κ ατα  Ιχνογραφίαν το ν  Jean Bungartz.
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ΓΑΜΗΛΙΑ ΔΩΡΑ.
I.

τών χρόνων ήδη τοδ 'Ροδίου κωμικού Άντιφάνοος,
ίπόντος περί τίνος, δστις είχε νυμφευθή ,,Καλέ, τί
έγεις! ένυμφεύθη αυτός, τόν όποιον άφήκα ζώντα καί 
εριπατοδντα;“ ') πόσα εως σήμερον δέν ελέχθησαν περί 

τοδ γάμου φέροντα τό έπίχαρι της λεπτής σατόρας άρτυμα;
Μικράν τούτου συλλογήν προσφέρομεν τοΐς νεονόμφος ώς 

γαμήλια δώρα· άλλ’ ούδέν τό κωλδον τούς γαμβρούς νά μετατρέψωσιν 
αύτά είς κομβολόγια· δέν είναι τό κομβολόγιον' ό πιστός σύντροφος, 
μεθ1 ού προσευχόμενα καί μετροδμεν τάς μετανοίας, καί δέν έλέχθη δτι 

,,Γάμος καί Μετάνοια είναι ενα καί τό αύτό;1£
Ά ρχδμεθα άπό τού ουρανού.
A  tout seigneur tout honneur.

Κατά τήν σοφίαν τοδ Γαλλικοδ λαοδ, —  διότι σ ο φ ία  λα ώ ν  
έκλήθησαν αί παροιμίαι —  έμβλέπουσαν τόν δάκτυλον τής ΙΙρονοίας 
έν τφ γάμφ:

Οί γάμοι είναι γραμμένοι ’ς τόν ουρανό,
Les manages sont ecrits dans le eiel.

Δι’ δ καί νεάνις (;), ήτις είχε δικαιώματα είς Γερουσίαν ή 
τουλάχιστον είς Συμβούλων Έπικρατείας, ελεγε μετά πικρίας πρός 
φίλην: ,,Θά Ιδης, αγαπητή μου, δτι αν οί γάμοι είναι γραμμένοι 
’ς τόν ούρανό, ό ίδικός μου θά  βρεθη ’ς τήν τελευταία σελίδα. “ 
Αλλη δέ πάλιν μετά τόν θάνατον τοΰ ίδίου πατρός, δστις είχε 

πάντοτε άποποιηθή νά έκδώση αύτήν είς γάμον, εί καί αύτη πολλήν 
είχε τήν δρεξιν νά ύπανδρευθή, εκραζε στενάζουσα: „ Ό  θεός νά 
κάμη νά μή ίδή ό πατήρ μου έκεΐ έπάνω τό κατάστιχο, ποΰ 
είναι γραμμένος ό γάμος μου · θά ήτο καλός νά ξεσχίση τήν 
σελίδα. “

Α δίκως δμως ή καλή έκείνη κόρη έμέμφετο τοΰ σεβαστού 
αυτής πατρος · ο συνετός γονευς ειχεν άκούση δτι τότε μόνον δ 
γάμος επιτυγχάνει, δτε ό άνήρ είναι κωφός, ή ή σύζυγος βωβή · 
ή δέ κόρη ήτο λαλιστάτη —  λ ά λ η θ ρ ο ν  θή λ υ  γένος  —  καί 
έτελεύτησεν ό τάλας πριν ή ευρη αύτή κατάλληλον κωφόν ήτοι 
θεόκωφον.

* **

Ο συνετός ουτος πατήρ ενθυμίζει με τόν εύσεβέστατον έκεΐνον, 
δστις, τήν φιλαργυρίαν ύπό τήν σκέπην τής εύλαβείας τιθέμενος, 
έπανελάμβανε συνεχώς τή έν ώρα γάμου κόρη αύτοΰ τούς λόγους 
τοΰ αποστόλου Παύλου:3) ,,ό νυμφευόμενος πράττει καλώς άλλ’ ό 
μή νυμφευόμενος πράττει καλλίτερα" · πρός δν έκείνη άπεκρίνετο: 
,,ίΐατερ, πράξωμεν το καλόν και ο δυνάμενος άς πράξη τό καλή- 
τερον“ . Αλλά καί ταύτης ό γάμος ήτο άναγεγραμμένος έν τή 
τελευταία σελίδι τοΰ ούρανίου βιβλίου.

* **·
Κατά τόν σοφόν Σολομώντα3) :  Οίκον καί υπαρξιν μ ε ρ ί ζ ο υ σ 1 

π α τ έ ρ ε ς  παισί,  π α ρ α  δε Κυρίου  α.ρμόζεται γυνή άνδρί· 
Και ο Σολομών κατι ηξευρε βεβαίως, διότι στενάς διετήρει σχέσεις 
πρός τόν ουρανόν · ο Κύριος ηυδόκει νά έπιφαίνηται αύτφ καθ’ 
υπνους καί έρωτά αύτόν τί αγαπά: ') Περίεργος δμως ή ιδιοτροπία 
αυτη τών θεών, άρχαίων τε καί νεωτέρων, νά έπιφαίνωνται τοΐς 
άνθρώποις πάντοτε τήν νύκτα, δτε ούτοι κοιμώνται, καί ούδέποτε 
τήν ήμέραν, δτε ούτοι έγρηγοροΰσιν. Ίσιος ή καθ’ υπνους έμφάνεια 
νά είναι τό incognito τών θεών · καί σεβασθώμεν αύτό ώς πάντα 
τά incognita.

*  ·  *  *
’ ) Π αρ’ Ά θ -η ν . Ι Γ ,  άρχ. σελ. 559. 
') Α ' Πρός Κορ>ν9·ίους, Ζ, 28.
3) Παροιμ. 19', 14.
4) Γ ' Βασιλ. Γ ', 5  θ ',  2.

Α ΡΙθ. 10.

Καί οί αδελφοί ’Ιταλοί συμφωνοΰσιν ενταύθα πρός τούς άδελ- 
φούς Γάλλους, —  δέν ’ίθυνε τά τής Ιταλίας ό κ. Κρίσπης δτε 
έπλάσθη ή παροιμία — , λέγοντες:

Γ ά μ ο ς  καί Ά ρ χ ω ν  ού ρα νόθε ν  π ρ ο ω ρ ισ μ έν ο ι ,
Nozze e Magistrato 
D el ciel e destinato.

* **

Α λ λ 1 άν οί γάμοι είσιν άναγεγραμμένοι έν τφ ούρανφ, ώς 
λέγει τό λόγιον, ώς δήλον έκ τοΰ Σολομώντος, τίς άρά γε ό εχων 
έν τφ ΙΙαραδείσφ τήν έπιστασίαν αύτών; τίς ό κρατών τό ποθητόν 
βιβλίον καί άποσπών εκάστοτε τό φύλλον τοΰ μέλλοντος νά τελεσθή 
έπί τής γής γάμου; ό άγιος Νικόλαος, άπαντώσι μια φωνή αί 
Γαλλίδες κόραι ιδία δέ αί άφερνοι ,  —  αί πολύφερνοι εχουσιν 
άλλον πάτρωνα πολλφ τοΰ άγιου Νικολάου ίσχυρότερον, τόν θεόν 
Πλούτον — , έπικαλούμεναι τόν άγιον έν ταΐς Λ ιτα νείαι ς  τών  
έ ρ ω τ ε υ μ έν ω ν  καί ψάλλουσαι:

Patron des filles, saint Nicolas,
Mariez-nous, ne tardez pas.

Ό  άγιος Νικόλαος, λέγει καί ό τοΰ Ούιργιλίου μεταφραστής, 
ό κατά τό 1784 ενθουσιώδης έπισκέπτης τών ’Αθηνών καί τής Κων
σταντινουπόλεως, ό τρυφερός Γάλλος ποιητής ’Ιάκωβος Δελλιλ1) άδων: 

L e  grand saint Nicolas dont l’oreille discrete 
Ecoute des amants la priere secrete,
Qui, des sexes divers le confident cheri,
Donne a l’homme une epouse, a la femme un mari.
Α λλά  πόθεν έγεννήθη παρά Γάλλοις ή δημώδης αύτη πίστις, 

δτι ό άγιος Νικόλαος εισακούει τών μυστικών δεήσεων τών εραστών 
δίδων είς τόν άνδρα γυναίκα καί είς τήν γυναίκα άνδρα; Άναν- 
τιρρήτως έκ τοΰ βίου αύτοΰ, ενθα λέγεται δτι, έπίσκοπος ών Μύρων, 
ύπάνδρευσε τρεις πτωχάς κόρας, προικίσας διά τρόπου μυστηριώδους, 
οίονεί θαυματουργού, καί σώσας έκ τών κακοβούλων σχεδίων τοΰ 
πατρός αύτών, προτιθεμένου, ώς έκ τής άνεχείας, νά έκμεταλλευθη 
αύτάς εις άκολασίαν έξωθών.2)  ’Αλλ1 ή δημώδης αυτη πίστις δέν 
μαρτυρεί δτι αί Γαλλίδες είσιν εύσεβέστεραι τών Έλληνίδων άτε 
άναγινώσκουσαι τούς βίους τών Α γ ίω ν ;

*  **

Δυστυχώς ή μεταξύ ούρανοΰ καί γής σιγκοινωνία μεγάλως 
υστερεί ώς πρός τήν έντέλειαν · πολύ εχει είσέτι τό Ελληνικόν, 
πολύ τό θ ά , ώς τά πλεΐστα έν Έλλάδι —  θ ά  πλακοστρωθώσιν 
οί δρόμοι, θ  ά έκλειψη ό κονιορτός, θ  ά εχομεν άφθονον υδωρ, 
θ ά  φυτευθώσι δένδρα, θ ά  προστεθώσι φανοί, θ ά  γείνουν αί Άθήναι 
Παρίσι, πάντα θ ά  — , δι1 δ καί τά τοΰ γάμου φύλλα πολλούς 
διερχόμενα σταθμούς πριν ή περιέλθωσιν είς τό Ή σ α ί α  χόρευε ,  
περιπλανώνται καθ1 οδόν, ώς άλλοτε τά συστημένα γράμματα έν 
τφ ήμετέρφ ταχυδρομείφ, καί πίπτουσιν είς τάς χείρας τοΰ Δια
βόλου, θηρεύοντος τά τοιαΰτα καί σπεύδοντος νά έγγράψη πολλάς 
ύποθήκας έπί τών γάμων τούτων. Καί ούτος ό λόγος, δι1 δν τινες 
έπιπολαίως κρίνοντες, κακίζουσι τόν γάμον λέγοντες ώς δ Ριβαρόλ 
δτι ,,δ γάμος διαδέχεται τόν έρωτα, ώς ό καπνός τήν φλόγα, ή 
ώς ό Βύρων δτι“  γεννάται έκ τοδ Ιρωτος ώς τό δξος έκ τοδ οίνου, 
ή ώς άλλος δτι είνε ,,ό τάφος τοδ ερωτος“  ή ώς άλλος ,,λαχεΐον, 
έν φ πολλά είσί τά λευκά γραμμάτια καί εν μόνον τό γεγραμμένον, 
τό τυχηρόν." ’Αλλά τί πταίει, παρακαλώ, ό γάμος δστις έξήλθεν 
έκ τοδ. παραδείσου, τί . . .

·) Τόν έν9·ουσιασμόν αυτοδ έπί r j  θ·έα τών ’Αθ-ηνών πάνυ έπιχαρίτως 
έξε?ήλωσεν έπιστέλλων πρός τινα έν Παρισίοις κυρίαν M m  (Je Vaines, αί 2έ 
έντοπώσεις α'υτοΰ έν Θεραπείοις, ενί)·α έπί ετη διίμεινε, θ-εώμενος τάς απαρά
μιλλους τοϋ Βοσπόρου καλλονάς, άποτυποΰνται έν τώ ποιήματι αδτοδ Im a 
g in a t io n .

2) Έ ν  τώ ποιήματί Pitie της πρώτης έκίόσεως (1805), τοδ τετραστίχου 
κ«ταργηθ·έντις έν ταΐς έπομέναις.
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—· Καί τό ξύλο βγήκε άπ1 τόν Παράδεισο.
—  Αύτά τά λέγουν αί κακαί γλώσσαι.
Τί πταίει δ αθώος γάμος άν τό ούράνιον φύλλον πορείας διά 

τήν χώραν τοΰ υμεναίου πίπτη, ελλείψει τακτικής συγκοινωνίας είς 
τάς χείρας τοΰ Διαβόλου καί άν ούτος καλπονοθεύη τό δρομολόγιον 
καί τό ατυχές άνδρόγυνον εύρίσκη άντί τοΰ παραδείσου τήν κόλασιν; 
Έλπίσωμεν δτι βελτιουμένης τής συγκοινωνίας τά κακά ταΰτα θά 
έκλείψωσιν καί δτι τά φύλλα θά  πίπτωσι κατ’ εύθείαν άπό τής χειρός 
τοΰ αγίου Νικολάου είς τό καλυμμαύχι τοΰ Παπά.

* **
Ό τι δέ δ θεοκατάρατος εισδύει είς τόν θάλαμον καί έπι- 

βουλεύει τήν εύδαιμονίαν τών συζύγων, μαρτυρεί έκπαλαι αύτή αύτη 
ή Γραφή διά τής θαυμαστής έκείνης ιστορίας τού ’Ασμοδαίου, 
έξολοθρεύοντος τήν πρώτην τοΰ γάμου νύκτα, τόν ενα κατόπιν τοΰ 
άλλου, τούς επτά νυμφίους τής άτυχούς κόρης τοΰ Ραγουήλ, τής 
άνδρολοιγοΰς Σάρρας. Τωβία, Τωβία, οποίος δ θαυματουργός 
εκείνος ιχθύς, δι1 ου κατώρθωσας —  καπνίζων έπί τής τέφρας τών 
θυμιαμάτων τήν καρδίαν καί τό ήπαρ αύτοΰ —  νά έκδιώξης έκ τοΰ 
νυμφώνός Σου τό πονηρόν δαιμόνιον, δπερ ειχεν έξολοθρεύση τούς 
επτά προκατόχους Σου. Τωβία, Τωβία! εύρες, εύλογημένε είς τό 
ρεδμα τής ζωής του, τοδ κεφασφόρου δαίμονος τό άντιδαιμόνιον ,  τό 
άντιφάρμακον καί άπεσιώπησες τοδ σωτήρος ιχθύος τό δνομα; οΐα 
εγκληματική άμέλεια! ούδόλως έδείχθης φιλάνθρωπος! πόσας καί 
πόσας σεβαστάς κυρούλας δέν θά  εσωζες έκ τοδ φόβου τοδ Διαβόλου, 
νάχης τήν κατάρα τω ν ! καί εινε μέν άληθές δτι ή Γ ραφή διδάσκει 
δτι μετά τό κάπνισμα τό έν τφ νυμφώνι έμφωλεδον δαιμόνιον ,,ώς 
ώσφράσθη τής οσμής εφυγεν είς τά άνώτατα τής Αίγύπτου καί 
εδησεν αύτό ό Ά γγελος.“  ·) Δυστυχώς ή Γραφή δέν λέγει δτι τά 
δεσμά ήσαν ισόβια, δθεν επεται δτι ήσαν πρόσκαιρα καί δτι εκτοτε 
λυθέν εισδύει πάντοτε είς τούς νυμφικούς θαλάμ.ους μετατρέπων τόν 
μήνα τοδ μέλιτος είς μήνα δξους ή σκευωρών κατά τής εύδαιμονίας 
τών συζύγων.

Φυσικόν δέ τούτο · δ Διάβολος είναι τό πνεύμα τής άντι- 
πολιτεύσεως —  θά ελεγέ τις αύτόν έξ Έλλήνων όρμώμενον —  
άεί πρός τά εργα τοΰ θεού άντιπράττων. Μόλις δ θεός έπλασε 
τάς επτά ήμέρας τής έβδομάδος εύθύς δ Διάβολος έπενόησε τά 
επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Ό  θεός ένεπαύθη τή έβδόμ,η ήμέρα 
καί ό Διάβολος κατέστησε τήν κυριακήν ήμέραν τής άργίας, γονίμου 
μητρός πάσης κακίας. Ό  Σωτήρ είπεν ,,ους δ θ ε ό ς  συνέζευξεν 
ά ν θ ρ ο) π ο ς μή χ ω ρ ι ζ έ τ ω , 2) καί ό Διάβολος μηχανάται τά πάντα 
δπως χωρίζη, έπίκουρον εχων, κατά τούς καθ1 ήμάς χρόνους, τόν 
πληρεξούσιον δικηγόρον. Ό  Σωτήρ ηύλόγησε τόν έν Κανά γάμον 
διά προσφυούς τή περιστάσει θαύματος ποιών τό υδωρ οίνον,3) καί 
πίνων βεβαίως είς ύγείαν τών νεονύμφων —  διότι ποιος δέν πίνει 
σέ χαρά; καί ό Διάβολος άσμενίζει μεταβάλλων τόν οίνον έκεΐνον 
είς δξος ή χολήν καί φέρων τόν ίκτερον (χρυσήν) έπί τού προσώπου 
τού . . . τή ς συζύγου ,  τής συζύγου κράζουσι μιφ φωνή αί 
γυναίκες, τοΰ άν δ ρό ς ,  τοΰ ά ν δρ ός  αποκρίνεται διαμαρτυρόμενος δ 
Γάλλος σοφός L a M otte-le -V ayer, Πλούταρχος τής Γαλλίας 
έπικληθείς.

* * *

Παροιμιώδης ρήσις τών Α ράβων, έν παντί πολεμικών, λέγει: 
„ό  γάμ,ος ομοιάζει πρός φρούριον έν πολιορκία · οί εξωθεν θέλουσι 
νά είσέλθωσιν είς αύτό, οί δ1 έσωθεν νά έξέλθωσιν έκεΐθεν.“

* *
*

Κατά δέ τόν Γάλλον ποιητήν Δυφρενύ έπιχαρίτως τήν παροι
μίαν παραλλάσσοντα: ,,Ή  τοΰ γάμου χώρα εχει τοΰτο τό ίδιάζον,

δτι οί μέν ξένοι έπιθυμ,οΰσι νά κατοικήσωσιν αύτήν, οί δ1 εγχώριοι 
ν1 άπέλθωσιν έκείθεν.“

*  **
Caveant consules! Παρά πάσας τοΰ θεού τάς ευλογίας και 

τών υπουργών αύτοΰ τάς εύχάς ή άλλοτε περίδοξος τοΰ υμεναίου 
χώρα κινδυνεύει νά καταντήση ’Ιταλία ή Γερμανία, τοσοΰτοι οι 
καθ1 έκάστην μεταναστεόοντες. '11 εξής στατιστική, ήν σοφοί γεω
γ ρ ά φ ο ι  έκ τής Π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  έπιμελώς κατήρτισαν, τρανώς 
άποδείκνυσιν δπόσον τό τής μεταναστεύσεως κακόν έν τή χώρα. 
έκείνη ύπερεπλεόνασεν.

’) ορα Μηναίον έν στ' Δεκεμβρίου.
2) Τ ωβίτ  στ', Β, Ζ, Η, 23.
3) Μάρκ. I', 9.

Έπί δκτακοσίων έβδομ-ήκοντα δύο χιλιάδων και πεντακοσιων 
εξήκοντα πέντε γάμων οί άνωτερω έπιστήμονες υπολογιζουσιν:

1.360 Γυναίκας, αΤτινες έγκατέλιπον τούς νομίμους αύτών άνδρας, 
Τνα άκολουθήσωσι τούς συζύγους τής καρδίας αύτών, 
κοινώς έραστάς.

2.361 Ά νδρας άπελθόντας, Τνα μή πλέον συμβιώσωσι μετά τών 
προσφιλών αύτών συζύγων.

4.120 Συνετά ζεύγη οίκειοθελώς άποχωρισθέντα.
191.023 Καρτερικά ζεύγη ζώντα ύπό τήν αύτήν στέγην έν έμπολέμφ 

καταστάσει.
162.320 Διπλωματικά ζεύγη άμοιβαίως άπεχθανόμενα, άλλ1 ύπο 

εύγενη συμπεριφοράν καλύπτοντα τό μίσος αυτών.
510.132 Φιλοσοφικά ζεύγη βιοΰντα έν μακαρία. άδιαφορία..

1.102 Επίζηλα ζεύγη ευτυχή ύπό τού κόσμου έκλαμβανόμενα, 
πραγματικώς δμως στερημένα τής οικιακής έκείνης ευδαι
μονίας, ήν ύποθέτουσιν είς αύτά.

138 Αξιοσημείωτα ζεύγη εύτυχή σχετικώς πρός τον μεγαν 
άριθμόν τών δυστυχών.

9 Μυθώδη ζεύγη δντως δλβια.

872.565
Ά ν  ό πίναξ ούτος εχηται άληθείας, δήλον δτι ή συζυγική 

εύδαιμονία ομοιάζει πρός τήν εύδαιμονίαν τών ουρανών, ενθα πολλο ί  
μέν είσί κλητοί  ολ ίγο ι  δέ οί έκλεκτοί·  άλλά τοΰτο εινε τό 
παρήγορον, δτι έκ τών δύο γεωγράφων τών καταρτισάντων τόν πίνακα, 
6 ετερος είχε τρις νυμφευθή χάριν βεβαίως τής τοΰ γάμου στατι
στικής.

* **
'II τών έκλεκτών μακαριότης, ή τόσον ποθητή, άλλά καί 

ώς δυνατόν είκάσαι, άγαν πληκτική, ένθυμίζει μ.ε τόν Άγγλον ποητήν 
καί διπλωμάτην Ματθαίον Prior θανόντα τφ 1721, διότι και ή 
Αύτοΰ Έξοχότης δέν ελλειψε νά βάλη Πάρθιον βέλος κατά τοϋ 
άοπλου υμεναίου. Έρωτηθείς ποτε, διατί δέν υπάρχει γάμος έν τφ 
παραδείσφ, ,,διότι, είπε, δέν ύπάρχει παράδεισος έν τφ γάμφ 
Καί δντως ή Νέα Γραφή λέγει δτι έκεΐ ,,ούτε νυμφεύονται ούτε 
νυμφεύουσιν άλλ1 ώς άγγελοι τοΰ θεού εν ουρανφ εισί". ')  Αγνοώ 
πώς εχουσι τά τών άγγέλων μ,ετά τήν Νέαν Διαθήκην, αλλ1 επί 
τών χρόνων δμ.ως τής Παλαιάς δέν φαίνεται νά ησαν ουτοι πολύ 
ηύχαριστημενοι ζώντες ώς άγγελοι τοΰ θεοΰ διότι ,,ιδόντες τάς 
θυγατέρας τών άνθρώπων δτι καλαί είσίν . . . ελαβον εαυτοΐς γυναίκας 
άπό πασών άς έξελέξαντο:ί’2.) Πιθανόν εκτοτε ή πολιτεία αύτών νά 
είνε ήττον κοσμική καί μάλλον άγια, ώς ή τών όσίων καλογήρων, 
άσχολουμένων είς τό έξυμνεΐν τόν θεόν καί πολεμ.εΐν τόν Διάβολον, 
άλλά δέν έγγυώμαι περί τής έν παντί άγιότητος τών άγγέλων μετά 
τά κοσμικά έκεΐνα προηγούμενα. Τό γυναικεΐον ζήτημα είναι τόσον 
λεπτόν, τόσον άκροσφαλές, ώστε καί αύτός ό ιερός Αυγουστίνος 
οίονεί πρός έαυτόν δυσπιστών ελεγεν: „ Άλλοίμονον άν εν τή Δευτέρά 
i Ιαρουσία έμφανισθώσιν αί γυναίκες ύπό τήν αύτήν μορφήν ουδόλως 
άπίθανον νά έμβάλωσιν ήμάς είς πειρασμόν ενώπιον αύτοΰ τού Ηεοΰ.“

*  *

τφ
u

*) Χ ρώ ματος  ζ α φ ο ο ρ ά .
2) Ματθ1. ΚΒ', 30, Μαρκ. IB', 25, Λοοκ. Κ', 35, 36.
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Φοβερά τή αλήθεια; τά δώρα τού Κυρίου! ένθυμίζουσι τον 
πολυθρύλητον τού Ούιργιλίου στίχον:

Φ ο β ο ύ  τούς  Δ α ν α ο ύ ς  καί δ ώ ρ α  φέ ρον τας .
Έπλασε τόν επίγειον παράδεισον καί έξήλθεν έκείθεν τό προπατο
ρικόν αμάρτημα, άναιδώς έπί τοΰ δφεως έποχοόμενον · έδωρήσατο 
τφ άνδρί μόστακα καί γενειάδα καί ό τάλας ευρε τό Διάβολό του, 
κατά τούς παρελθόντας αιώνας, έ'νεκεν αυτών: έπενόησε τόν γάμον 
καί μυρία χριστιανικά στόματα —  ούδέν λέγω περί τών αρχαίων 
διότι ήσαν είδωλολάτραι —  ψέγουσι τήν έπίνοιαν. Καί τί δέν είπον 
καί τί δέν λέγουσιν οί ασεβείς!

* **
Άκούσωμεν ερασιτέχνου περιεργαζομένου ποτέ τούς περίφημους 

πίνακας τού διάσημου Γάλλου ζωγράφου Νικολάου ΓΓουσσέν τά 
Έ π τ ά  Μυστή ρι α  (Sept Sacrements). Ό τ ’ ήλθεν είς τόν Γά μον ,  
οστις υστερεί κατά τήν τέχνην τών λοιπών συναδέλφων: ,,ενας καλός 
γάμος, είπε, σείων τήν κεφαλήν, είνε δύσκολος νά γίνη καί ζωγρα
φιστός άκόμη “ · καί ή ρήσις έγένετο παροιμιώδης παρά Γάλλοις: 

Un bon mariage est difficile a faire merae en peinturc.
* *•X·

Ά λλοι δέ ώμοίασαν τόν γάμον πρός στρατόν έν πολέμφ, 
λέγοντες: „6 γάμος είνε ώς στρατιά άπαρτιζομένη έξ έμπροσθοφυ- 
λακής, κυρίου σώματος καί οπισθοφυλακής. Έν τη έμπροσθοφυλακη 
τάσσονται οί έρωτες, οίονεί άκροβολισταί, οϊτινες πίπτοοσι κατά τήν 
πρώτην σόγκρουσιν, έν τφ κυρίφ σώματι τό μυστήριον, οΰτινος ή 
δύναμις αντέχει πρός πάσας τάς προσβολάς καί έγκαρτερεΐ μέχρι 
τέλους,1) έν δέ τη οπισθοφυλακή ή μεταμέλεια καί αί πικρίαι, 
αϊτινες φαίνονται οτι πολλαπλασιάζονται καί γίνονται σφοδρότερα.', 
καθ’ δσον διαρκεΐ ή συμπλοκή “ .

* #w
Ύπό τό αύτά πνεΰμα καί ή έξής αγγλική τού James Howel 

παροιμία: „έν τώ γάμφ ή γλώσσα κάμνει τοιοΰτον κόμβον, ώστε
πάντες τοΰ στόματος οί οδόντες δέν δόνανται νά τόν λύσωσιν“ .

* *
*

Πού βαίνει σύννους ό καλός Θωμάς;
Είς τού πνευματικού Τνα έςομολογηθη.
Μετά τήν έςομολόγησιν εξέρχεται περιχαρής, ώς πας ευσεβής 

χριστιανός, άλλ’ αίφνης καθ’ όδόν ένθυμεΐται κάτι · ταράσσεται καί 
επανέρχεται σπεύδων πρός τόν πνευματικόν.

—  Πάτερ Ίλαρίων, λέγει αύτφ άσθμαίνιον, φαίνεται οτι έλη - 
σμονήσατε . . .

—  Τί τρέχει, αγαπητόν έν Χριστώ τέκνον;
—  Δέν μοι έδώκατε κανένα κανόνα . . .
—  Κανόνα! καί τί νά τόν κάμης.
Πήγαινε, πήγαινε, δεν έχεις ανάγκην · δέν μοι είπες δτι αυριον 

νυμφεύεσαι;
Καί ιδού ό γάμος κανών μετανοίας, δι’ δ καί πάνυ έπιχαρίτως 

ειπεν ό Μιλβοά:
Damon disait a son epouse Hortence:
Les sacrenicnts sont objets d ’importance;
Sais-tu leur nom bre? ·— Oui, sept. C ’est trop commun,
Six. —  Depuis quand? —  Depuis que p e n i t e n c e
E t  m a r i a g e ,  l ie las!  ne f o n t  p lu s  q u ’ un.

* **
Οϊμοι! ή μετάνοτα ενθυμίζει τήν αμαρτίαν, ή αμαρτία τό 

προπατορικόν αμάρτημα, καί τό προπατορικόν αμάρτημα τόν δφιν.
Κα τά τινα λοιπόν Ιταλικήν παροιμίαν, ό άνήρ καί ή γυνή, 

οϊτινες έρχονται είς γάμου κοινωνίαν, είσάγουσι τήν χεΐρα έντός 
σάκκου, ένθα έγκλείονται έννεα οφεις καί μία έ'γχελυς, ώστε κατά

») Γενεσ. Σ Τ ', 2.

j  πάσαν πιθανότητα ή άγρα αύτών δέν θά είναι ή έ'γχελυς, άλλά καί 
δταν άκόμη τύχη νά είναι αύτή, πόσον ευκολον νά δλισθήση έκ 
τών χειρών!

* *
.V.

Φύγετε! φύγετε! τόν κακόν θεόν, κράζει ό Ά γ-,λος ποιητής 
Ιωάννης Owen ') άποκαλύψας δι’ αναγραμματισμού δτι ή u x o r  
(γαμετή) είναι orcus (κόλασις) 2) καί λέγων:

Quiquis in uxorem cecidit descendit in orcum ;
Rite in versa sonant ucsor et orcus idem: ήτοι 
δστις έ'πεσεν είς γαμετήν είς τόν "4δην κατέβη 
διότι Ά δ η ς  καί γαμετή είναι εν καί τό αύτό.

* *
*

Καί συν τη κολάσει λήγουσι καί τά γαμήλια δώρα · δέν είνε 
ή κόλασις, δυστυχώς, ό ύστατος σταθμός τών άνθρώπων, τουλά
χιστον τών πλείστων; δέν λέγει τό Εύαγγέλιον οτι πολλοί  μέν οί 
κλητοί  ολίγοι  δέ οί έκλεκτοί  ήτοι οί κατηραμένοι;

II.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

Άνωμαλίαι ανωμαλιών, τά πάντα άνωμαλίαι · καί αυτη δλου 
τού κακού ή πηγή. Πώς θέλετε τά τοΰ υμεναίου νά ώσι πάντοτε 
ομαλά καί ροδόχροα, δτε πολλά τά άνώμαλα καί ομιχλώδη έν τφ 
βίφ τού άγαθοΰ τούτου θεού ;

Έν πρώτοις φέρει δύο ονόματα, καλείται υμήν καί υμέναιος 
καί τούτο, μά τούς αθανάτους, είναι πως ύποπτον · οί τίμιοι άν
θρωποι —  έςαιρώ τούς ’Ισπανούς, οΤτινες έ'χουσι δώδεκα τουλά
χιστον έκαστος —  εν μόνον ό'νομα φέρουσι · μόνον οί λωποδύται 
καί οί αύτοΐς δμοιοι λαμβάνουσι πολλά Τνα έςαπατώσι τάς άστυνο- 
μικάς άρχάς. Δέν θέλω βεβαίως νά ειπω διά τούτου δτι ό Υ μ έ
ναιος είναι λωποδύτης . . . προικών, άλλά τέλος πάντων πόσα 
ψεύδη, πόσαι άπάται, πόσαι πλεκτάναι δέν κρύπτονται δπισθεν τής 
λαμπράς έκείνης λαμπάδος, ήν έπίτηδες προτείνει Τνα σκοτίση τήν 
δρασιν; Καί έ'πειτα ποιός, ξεύρει άπό πού βαστά, ή σκούφια  
του. Ά λλοι τόν λέγουν παιδί τού Απόλλωνος καί τής κυράς 
Καλλιόπης, άλλοι τοΰ αύτοΰ θεοΰ καί τής Ούρανίας καί άλλοι τοΰ 
Μάγνητος καί τής Κλειοΰς · ήσαν δέ πολλοί οί Μάγνητες καί 
τρέχα γύρευε ποιός ήτο άπό τούς πολλούς. Αύτά δέν είναι πράγ
ματα καθαρά. Δύο πατέρες καί τρεις μητέρες δι’ ένα μόνον 
άνθρωπον, έ'στω καί θεόν, είναι κάπως ’μπερδευμέναις δουλειαίς. 
Καί κακή υπομονή αν ήσαν μόνον αύτά, άλλ’ υπάρχει καί κάτι 
χειρότερον, δπερ οψει σκανδάλου· αί τρεις έκεΐναι κυρίαι Καλλιόπη, 
Ούρανία καί Κλειώ, αί φερόμεναι ώς μητέρες τού Υμεναίου, ήσαν 
καί αί τρεις έκ τής χορίας τών παρθένων Μουσών καί μητέρες — 
παρθένοι . . . περιττά τά σχόλια. Είναι λοιπόν δυνατόν τά τού 
γάμου νά βαίνωσι πάντοτε όμαλώς καί νά μή άναφύηται άπό καιρού 
είς καιρόν μικρόν τι σκανδαλάκι εύτραφές καί ροδόχρουν, ώς τέκνον 
άγιου ηγουμένου, δτε απόκρυφος τοΰ πατρός υμεναίου ή καταγωγή! 
Είχε λοιπόν άδικον ό σοφός έκεΐνος Le Vayer τόν ’ίκτερον 
φοβούμενος;

111.
ΕΠΙΑΟΓΟΓ ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

Μή ταράττεσθε οσοι έν Ύμεναίφ έπιστεύσατε! σέβετε καί 
τιμάτε αύτόν ώς θεόν έφέστιον · αύτός ουτος ό κατήγορος σοφός 
διεψευσε τή ς κρόκινης  σ τ ο λ ή ς  τόν φόβον, διότι, χηρεύσας συνήψε 
δεύτερον γάμον έν ηλικία οκτώ καί . . . έβδομήκοντα έτών!

Καί αυτη ή καλλίστη τού Υμεναίου απολογία.

  Ε. Κ. ΑΣΩΠΙΟΣ.

■) Τοδτο δέ, διότι παρά Κα9·ολικοΐς δέν υπάρχει διαζόγιον, ώ ς  γνωστόν.
-) Λατινιστί Andoenus· ήκμασε περί τά τέλη τής ΙΣ Τ  έκατονταετηρίδος 

καί διέπρεψεν επί Λατινικοΐς επιγράμμασιν.
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ.
’Α γαθή  τις γονή προσηύ'/ετο μεγαλοφώνως έντός ναοΰ, ίκετευουσα τοος 

θεούς νά παρατείνουν έπί μακρόν τήν ζωήν Διονυσίου τοΰ τυράννου των Συρα
κουσών. Ό  τύραννος άκούσας τήν ήρώτησε τήν αιτίαν, δι* ήν έμερίμνει τόσον 
περί αύτοΰ. Δέσποτα. τ*§ άπήντησεν, είσαι ό τρίτος τύραννος, ον ειδον βασι- 
λεύσαντα έν rj) /ώ ρ α  ταύτ*β* έν vq έποχ*β τοΰ προίτου είχον τέσσαρας δαμάλεις· 
μοί άφ^ρεσε τήν μ ία ν  άγανακτοΰσα δέ παρεκάλεσα τούς \)·εούς, νά μ εκΟική- 
σωσι καί άπαλλάξωσιν απ' αύτοΰ τούς Συρακουσίους * αί εύχαί μου εισηκού- 
σ9·ησαν. Διεδέχ9·η αύτόν ό υιός του, καί υπεχρεο^θην νά δώσω  και δευτέραν 
δάμ αλιν  ώργίσθην καί πάλιν, παρεκάλεσα τούς θεούς καί τό άποτέλεσμα υπήρξε 
τό αύτό. Είσαι ό τρίτος καί ϊσω ς άγνοεις δτι κατά τήν άναγόρεσίν σου μοι 
άφτ]ρεσαν καί τήν τρίτην μου δάμαλιν. Ζήθι δέσποτα, ζήθι έπι μακρόν, ινα 
μή άπολέσω καί τήν τετάρτην.

* Λ *

Κατά τήν πολιορκίαν τής Ά μιένης, άπηγορεύθη είς πάντας τούς κατοί
κους νά έξέρχωνται τήν νύκτα άνευ φανοΰ. Τήν αυτήν έσπεραν πολίτης τις 
έξέρ/εται κρατών φανόν έν tq χειρί. —  cO φανός σου, κράζει αυτω, περίπολος. 
—  Ιδού . —  Δέν εχει κηρίον* —  Δέν μας είπαν τοΰτο. Τήν πρωίαν τής 
έπιούσης νέα διαταγή έκηρύχθη, ινα μηδείς έξέλθ*^ έν ωρα νυκτος μη κρατών 
φανόν ε/οντα έντός αύτοΰ καί κηριον. Τήν έσπεραν ο αύτος πολίτης εςήλθε 
φέρων τόν φανόν του καί κηρίον έντός αύτοΰ. — ΓΙοΰ εινε δ φανός σου;
’ Ιδού. —  Καί τό κηρίον σου; —  ’ Ιδού καί τοΰτο. —  Δέν εινε άνημμενον. ,
Δέν είπατε νά ήνε άνημμένον: Διάβολε! έξηγηθητε λοιπόν! Ιην επιοΰσαν 
έκηρύχθη τρίτη διαταγή. Τνα οί έξερχόμενοι τήν νύκτα φερωσι ψανον καί έντος 
αύτοΰ κηρίον άνημμένον. * **

Φίλος τις τοΰ ίταλοΰ έφημερίου Ά ρλάτου  Πιοβάνου παρεκαλεσεν αυτόν 
νά τώ συστήσγ] τάς καταλλήλους πρός χρήσιν αύτοΰ καθημερινας προσευχας. 
Τ ώ  άπήντησε δέ ούτίυς. ’Εγειρόμενος τοΰ δπνου απάγγελλε τό, ΙΙάτερ ήμώ\> 
καί τό, Θεοτόκε παρθένε. Κατόπιν τούτων λέγε τήν έπομένην προσευχήν.

Κύριε φύλαξόν με, άπό άρτι πλουτήσαντα πτωχόν, άπό τοκογλύφον, από 
κακόν κηδεμόνα, άπό τά λάθη  τών φαρμακοποιών, άπό τούς προσερχομένους οις 
τής ήμέρας είς τήν λειτουργίαν καί άπό τούς όμνύοντας εις τήν συνείοησιν και 
τήν τιμήν αύτών.

* * *
Οί σύζυγοι, ελεγεν Ισπανός συγγραφεύς τοΰ 16ου αιώνος, είσι οεσπόται 

έν Γερμανία, θεράποντες έν ’Αγγλία, σύντροφοι εν Γαλλία, δήμιοι έν Ιταλία*
τύραννοι έν ’ Ισπανία.1 * *

.V.

Ή  ά ξ ι α  τ ώ ν  χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ω ν  π ρ ό  τ ή ς  έ φ ε υ ρ έ σ ε ω ς  τ ή ς  τ υ π ο 
γ ρ α φ ί α ς .  Τ ά  χειρόγραφα ήσαν τοσούτω πολύτιμα πρό τής έφευρεσεως τής τυπο
γραφίας, ώστε έπωλοΰντο διά συμβολαίων, ών οί δροι ήσαν έπ’ ίσης λεπτομερείς, 
δσω καί οί τής πωλήσεως κτήματος αξίας είκοσι ή τριάκοντα χιλ. φράγκων 
’Αντώνιος δ έκ Παλέρμου γραμματεύς ’Αλφόνσου τοΰ έξ Ά ρραγω νίας επώλησε 
τήν οικίαν αύτοΰ. ινα γείν-  ̂ κάτοχος τοΰ χειρογράφου τοΰ Ί  ίτου Αίγιου, εν 
επιστολή δέ, ήν άπηύ9·υνε τώ Ά λφ όνσω  παρακαλεΐ τον ηγεμόνα, ινα κριν*β, τίς 
τών δύο ώφελήθ-η μάλλον έκ τής πράξεως ταύτης· αύτός, δστις έπώλησε την 
οικίαν του, Τν’ άγοράσβ τόν Τίτον Αίβιον παρά τοΰ Πόλου, ή  δ Πόλος δ πωλήσας 
αύτώ τό χειρόγραφον. * **

’Ε ξ ι λ α σ μ ό ς  α μ α ρ τ ή μ α τ ο ς .  νΑνθ·ρωποι δύο διελεγοντο· τούτων ό εις 
ήτο σπανίας καί έκτάκτου δυσμορφίας. Εύλαβής λεπτόν έκ γαζης φερουσα 
πέπλον Τσταται ένώπιόν τοΰ τελευταίου τούτου καί θεάται αύτόν μετά προσοχής, 
είς ήν ήκιστα ουτος ήν συνειθισμένος. ’ Εκπλαγείς δέ ουτος εκ τής έπιμονής τής 
γυναικός, δπιος έξακολουθ·^ θεωρών αύτόν, τήν έρωτα την αιτίαν. Συγγνώμην, 
κύριε, άπαντά ή  γυνή, διά τήν αδιακρισίαν μου ταύτην άλλ ’ οί οφθαλμοί μου 
ένετρύφησαν άλλοτε είς τήν θέαν ωραίου προσώπου* δθεν ήθέλησα νά τιμωρήσω 
αύτούς έν τώ  κόσμω τούτω* έλπίζω δτι ή  θέα  προσώπου οιου τό υμετερον 
θ ' άρκέσ-fl πρός έξιλασμόν τοΰ αμαρτήματος μου τούτου καί θ ά  μέ σίυσν} άπό 
τών βασάνων τοΰ Γ'Αδου.

* * *
Α ύ σ τ η ρ ό ν  μ ά θ η μ α .  ’ Ισπανός τις παρετήρησεν άπό τών πρώτων τοΰ 

γάμου αύτοΰ ήμερών, οτι δυσχερώς θ ά  έδάμαζε τόν άλαζονικόν και Ουσπειθη 
χαρακτήρα τής συζύγου του. "Οθεν μετεχειρίσθη πρός διόρθωσιν αύτής τόν 
Ιπόμενον τρόπον. Ό λίγας μετά τόν γάμον τόυ ήμέρας δδηγεΐ τήν σύζυγον του

είς τήν θήραν κύων τις εχασε τοΰ χαράματος τά Τχνη· δ νεόνυμφος μεγάλη/ 
προσποιούμενος αταραξίαν πυροβολεί, καί τόν ;ονευει· έτερος κυων σπευοει παρα 
πολύ πρός τό ζ ώ ο ν  πίπτει καί ουτος αύΒ-ωρεί νεκρός. Κατάπληκτος προσβλέπει 
τόν σύζυγόν της ή  νεαρά γυνή. —  ’Αλλά, κύριε, τί επταισαν τά ταλαίπωρα ταΰτα 
ζώ α ; —  Κυρία, δέν άνέχομαι ν’ άντιτάσσηται κάνεις είς τάς θελήσεις μου. — 
Ό  κυνηγός ειχεν άφιππεύσει* μετά μικρόν θέλει V άνέλθ-β πάλιν έπί τοΰ Τππου· 
δ ίππος άντιτάσσεται, άλλά βολή πιστολιού τόν καταρρίπτει άπνουν. —  Κύριε, 
έπαναλαμβάνει τρέμουσα ή  γύνη, άλλά, κύριε . . .  —  Κυρία —  καί νέος αντηχεί 
είς τόν άέρα πυροβολισμός —  δέν θά  μεταβάλητε τήν φύσιν καί τόν χαρακτήρα 
μου. Ί Ι  πρώτη μου κίνησις εινε πάντοτε νά καταπατώ, πάν δ,τι μοί έναντιοΰ- 
ται . . . Ή  γυνή σιωπά, καί διά τινων άκόμη τοιούτου είδους μαδημάτων, άπό 
καιροΰ είς καιρόν έπαναλαμβανομένων καθίσταται ή εύπειθεστάτη και περιποι- 
ητικωτάτη τών συζύγον.

* * *
Ί Ι  'Ολλανδία, λέγει γάλλος συγγραφεύς τοΰ 18ου αίώνος, εινε χώρα, έν 

vj δ δαίμων τοΰ χρυσοΰ εινε έστεμμένος διά καπνοΰ, ήδύσματα καί τραγηματα 
περιβεβλημένος καί καθήμενος έπί θρόνου τυροΰ.

* **
Τ ά  γυναικεία χειρόκτια πρέπει νά παρασκευάζονται έν ’ Ισπανία, >ά 

κόπτο>νται έν Γαλλία καί νά ράπτονται έν ’Αγγλία.
* **

Τ ό  κ υ ν ή γ ιο ν  δ ιά  τ ο ύ ς  κ λ η ρ ικ ο ύ ς . c0  Κορνήλιος ΙΙετρος άναφερει 
έν τοΐς σ/ολίοις της 'Αγίας Γραφής, οτι μοναχός τις ύπεστήριζε και έκήρυττεν, 
δτι τό καλόν κυνήγιον έδημιουργή^η διά τούς κληρικούς και οτι άν αι περοιν.ες, 
οί φασιανοί καί αί συκαλλίδες ήδύναντο νά δμιλώσι, θ ά  εκραζον: Λοΰλοι τοΰ 
Θεοΰ! φάγετε ήμάς, Τνα ή ούσία ήμών ένσο>ματωθεΐσα εν tq ήμετερα, ά ν α σ τη ^  
ήμέραν τινά μ εθ ’ ήμών έν rg δόξν] καί μή ύπάγν] είς τόν αδην μετά τών

Ί ) άνθ&ο3πος, ελεγεν δ Ιταλός IIριόλης, κέκτηται τρία πράγματα* τήν 
ψυχήν, τό σώμα, καί τά χρήματα* τά τρια δέ ταΰτα είσιν εκτεΚείμενα άοια- 
λειπτως είς τριών ειδών ένέδρας* ή  ψυχή είς τήν τοΰ δαίμονος, τό σώμα είς 
τήν τών ιατρών καί τά χρήματα είς τών δικηγόρον καί τών επίτροπων.

 ^ ----------

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ.
Α Ι  ελπ ίδες ή μ ώ ν όιιο ι.άζονβι τιρ'ος τά μ ν ίϊιβ Γ ο ο η μ κ τα ■ υλίγ ι] 

π ι& α νότης άρχει αύτα ΐς.
Β α λτονρ .

* * *·

Τιιύς άνϋρώπονς υποδέχονται αναλόγως της περιβολής 
αύτών, προπέμπουνi 61 αναλόγως τοϋ πνεύματος όπερ έπεδείξαντο.

Ρωββικη παροιμία.
* *

*

Ή  άμά&εια είνε άδικωτέρα τής μοχ&ηρίας.
Βαλζάκ.

* * *

Πολϋ ενκο/Μτερον είνε νά έπανορ&ώύη τις το πεπραγμέναν 
βφάλμα ΐ) τό νά μη διαπράξη αυτό.

Παϋλος Βούρδ.
* *

.V.

Την λογικήν, ην ή φιλοσοφία αγωνίζεται νά &έση έν ταΐς 
ίδέαις, ή Ιστορία τί&ησιν άφ έαντής εις τά γεγονότα.

Βα?αονρ.
* *

rO σοφος γνωρίζει ο,τι λέγει άλλά δέν λέγει παν ο.τι
ηξευρει.

Ανατολική παροιμία.
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Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΖΩΟΙΣ.
Ό  ’Αριστοτέλης πρώτος παρετήρησεν οτι ή διάρκεια τής ζωή ς τών ζώων 

εχει σχέσιν πρός τήν διάρκειαν της κυοφορίας και τής αύξήσεως αύτών. Έ ν  
τούτφ, ώ ς καί έν πλείστοις άλλοις, ή  νεωτέρα φυσιολογία έπεκύρωσε τήν γνώμην 
τοδ βασιλέως τών φιλοσόφων. Έ πί τής γνώμης δέ ταύτης ήθέλησεν δ Βυφών 
νά ιδροσ-jj θεωρίαν. Διακρίνει, εύλόγως, δύο είδη αύξήσεως, τήν κατά δψος 
και τήν κατά πάχος· ή  δέ διάρκεια τών δύο τούτων περιόδων τής αύξήσεως 
πρέπει, κατ’ αύτόν, νά θεωρηθ·# ώ ς  παράγων τής διαρκείας τής δλης ζωής. 
,,'Ο άνθρωπος, γράφει που ό γλαφυρώτατος γάλλος φυσιοδίφης, αύξάνων έπί 
30 ετη, ζ-j) 90 καί 100 ετη· δ κύων, δύο ή τρία ετη αύξάνων, ζ-jj 10 μέχρι 
12 έτών.“ ’Αλλαχοδ δέ πάλιν γράφει: ,,'Ο άνθρωπος έπί δεκατέσσαρα έτη 
αυξάνων δύναται νά ζήσ-β έξαπλασίως ή  έπταπλασίως τοδ χρονοδ τούτου· ή 
ελαφος είς πέντε ή έ'ξ ετη συντελοδσα τήν σωματικήν αυξησίν της ζ-jj έπίσης 
7 χ  6 ή  7 X  5 έτη.“ Προφανώς έν μέν τφ πρώτω χωρίφ δμιλεϊ περί τής 
κατά πάχος αύξήσεως έν δέ τώ δευτέρφ περί τής κατά υψος* χωρίς έν τούτοις 
νά διασαφήνισή τό πράγμα· καί δ δρισμός δέ τών δύο περιόδων εινε αύθαίρετος, 
διότι ούδέν είσέτι γενικόν χαρακτηριστικόν γνώρισμα εδρέθ-η καθορίζον τήν 
διάρκειαν τής ζω ή ς τών διαφόρων ειδών ζώων. Έ φ ’ δσον δ ’ ϊλειπε τό τοιοδτο 
γνώρισμα ήτο άδύνατον νά δρισθ-jj άκριβώς ή  διάρκεια τής αύξήσεως καί ή 
σχέσις αύτής πρός τήν διάρκειαν τής ζωής.

Τ ό χαρακτηριστικόν τοΰτο γνώρισμα ευρε διαπρεπής φυσιολόγος τών χρόνων 
ήμών, b περιώνυμος Φλουράνς· ,,έφ’ δσον τό δστά δέν συνδέονται μετά τής 
έπιφύσεως αύτών τό ζώον αύξανε’.· άλλ ’ εύθύς ώ ς  συνδεθώσι παύει ή  αυξησις.“ 
Οδτω λοιπόν καθωρίσθη ή  διάρκεια τής αύξήσεως καί εύρέθη ή  σχέσις αύτής 
πρός τήν διάρκειαν τής ζω ή ς ουσα 1 : 5 .  Ή  τοιαύτη σύνδεσις τών οστών μετά 
τής έπιφύσεως συντελεΐται έν μέν rjj καμήλφ είς 8  ετη, έν δέ τώ ΐππφ είς 5. 
έν τώ βόϊ και τώ  λέοντι είς 4, Ιν τώ  κυνί είς 2 καί έν rjj γαλ-j είς 1 ' / 2 ετος· 
ή  κάμηλος ζ-jj 46 ετη, b ίππος 15, ό βοΰς καί ο λέων 15 μέχρις 20, b κύων 
10 μέχρις 12, ή γαλή 9 μέχρι δέκα έτών. Έ ν  τώ  άνθρώπφ τό φαινόμενον 
τοΰτο  συντελεΐται είς 20 ετη, ώστε ή  κανονική τοδ άνθρώπου ζω ή  έπρεπε νά 
'II Κ ®  ετη. b δ ’ άριθμός ούτος συμπίπτει μετά τών ύπό τής ιστορίας καί τής 
στατιστικής διδόμενων ήμΐν. Κατά τήν αρχήν λοιπόν ταύτην αρκεί τόν χρόνον 
τής αύξήσεως ζώου τίνος νά πολλαπλασιάσωμεν έπί 5 δπως ώ ς γινόμενον 
λάβωμεν τόν χρόνον τής διαρκείας τής ζω ή ς του. Άγνοοδμεν, έπί παραδείγματι, 
τήν διάρκειαν τής ζω ή ς τοδ έλέφαντος. Ά λ λ ’ έν τφ  ζφολογικφ τμήματι τοδ 
Βοτανικοδ κήπου τών Παρισίων άπέθανε τεσσαρακοντούτης θήλις έλέφας, ύπό 
τών άναταμόντων δ’ αύτόν παρετηρήθη ότι ή έπίφυσις δέν ειχεν αύξήση, έξ ο5 
δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν δτι ό γίγας ουτος τής δημιουργίας ζ-jj τουλάχιστον 
200 ετη, τοδθ ’ δπερ καί ό ’Αριστοτέλης, ό Βυφών καί ό Κυβιέρος παρεδέξαντό.

Τό ζήτημα λοιπόν εινε: ή  άναλογία αδτη 1 :  5, ή  μεταξύ τής περιόδου 
τής αύξήσεως καί τής διαρκείας τής ζω ή ς έν τ-jj καμήλφ, τφ βόϊ, τώ  Ιππφ κτλ. 
εδρεθεΐσα, εχει άπόλυτον κδρος δι’ άπαντα τά ζώ α ; Έ κ  τών έξακριβωθέντων γεγο
νότων δέν συνάγεται δτι b νόμος ουτος εινε γενικός. Τούναντίον μάλιστα εινε 
βέβαιον δτι έπί τών ύποδεεστέρων ζώω ν ούδεμίαν έφαρμογήν εύρίσκει. Είς τά 
έντομα, παραδείγματος χάριν, τό μεταξύ τής έκ τοδ ώοδ έκκολάψεως καί τής 
τελευταίας αύτών μεταμορφώσεως διάστημα —  τοΰτο δέ τό διάστημα άναλογεΐ 
ύπό τινα εποψιν πρός τήν περίοδον τής αύξήσεως τών θηλαστικών —  εινε πολλφ 
μακρότερον παρ’ δσον ή  έπίλοιπος αύτών ζωή . Τ ά  έντομα ζώσι μετά τήν 
τελείαν αύτών άνάπτυξιν, ήτις περατοδται είς ετη τινα, δλίγας ήμέρας, συχνά 
ολιγας ώρας. Έ ν  τοΐς πλείστοις τών άσπονδύλων ή  ζωή  μετά τήν τεχνικήν 
αύτών αυξησιν έπί μικρόν μόνον διαρκεΐ· τοδτο συμβαίνει καί είς τά σπονδυλωτά 
τών κατωτέρων τάξεων. Εινε γνωστόν δτι πολλά εΐδη ιχθύων αύξάνουσιν ένδε- 
λεχώς καί δτι μόνον κατά τό έσχατον αύτών γήρας έπέρχεται ή  διακοπή τής 
αύξήσεως.

Μανθάνομεν προσέτι δτι δσφ ύψηλότερα έν rjj κλίμακι τοδ δργανισμοδ 
συνομοταξία τις ανέρχεται τόσφ μακροτέρα καθίσταται ή  άναλογία τής διαρκείας 
τής ζω ή ς πρός τήν διάρκειαν τής αύξήσεως. Ό  γάλλος φυσιοδίφης Μίλν 
Έ δου αρδς έν τφ ύπομνήματι αύτοδ πρός τήν Ά καδήμειαν τών έπιστημών κατέ- 
δειξεν δτι ό τοιοδτος τής φύσεως νόμος δύναται μέν νά παρεκκλίν-fl, έν τώ 
συνόλφ δμως έπικρατεΐ άδιαμφισβητήτως. ’Α λλ ’ ή ροπή αδτη δέν περιορίζεται 
μόνον είς τάς τάξεις άλλ’ έκτείνεται καί είς τάς συνομοταξίας. 'Η  σχέσις τής 
διαρκείας τής αύξήσεως έπί τής διαρκείας τής ζω ή ς ώ ς  1 :5 ,  εΤπομεν άνωτέρω, 
Ισχύει ώ ς  πρός τόν λέοντα, τόν κύνα καί τήν γαλήν έκ τής συνομοταξίας τών 
σαρκοφάγων, ώ ς πρός τόν ίππον, τόν άντιπρόσωπον τών μονοχήλων, τήν κάμηλον 
καί τόν βουν, τούς τύπους δύο όμοιογενειών έκ τής συνομοταξίας τών μηρυ- 
καστικών. Μόνον δύο ήδη τρωκτικών, ό κόνικλος καί τό χοιρίδιον παρέχουσιν 
ήμΐν χαρακτηριστικώς διάφορον άναλογίαν. Ό  Φλουράνς παρετήρησεν ότι ή 
έπίφυσις τών κονίκλων παγιοδται μετά εν έτος τών δέ ινδικών χοιριδίων μετά 
έπτά μήνας άπό τής γεννήσεώς των. Κατά τόν ανωθΊ κανόνα έπρεπεν ή κανο-
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] νική ζω ή  τών μέν πρώτων νά διαρκ-jj 5 ετη τών δέ δευτέρων 3· άλλά γινώ-
κομεν δτι ό μέν κόνικλος ζ-jj 8 έτη τό δέ ινδικόν χοιρίδιον 6 — 7 ετη. Είς τά
ζώ α  ταδτα λοιπόν ή  άναλογία τής διαρκείας τής αύξήσεως πρός τήν διάρκειαν 
τής ζω ή ς εινε 1 : 8  ή  1 :  10. Θά ήτο λίαν τολμηρόν νά ίδρύσωμεν γενικόν
νόμον έπί συμπεράσματος έκ τόσων ολίγων περιπτώσεων έξαγομένου. Θετικώς
δμω ς δυνάμεθα νά ειπωμεν δτι ή  περίοδος τής αύξήσεως άναλογεΐ πρός τήν 
διάρκειαν τής ζ(«ής: 1. Είς τά μονόχηλα, άναμηρυκαστικά καί σαρκοφάγα ώ ς 
1 :5 ,  2. εις τ ά  τρωκτικά ότέ μέν 1 : 8  δτέ δέ 1 : 10. Είς τό μέλλον καί είς τάς 
συντόνους έρεύνας υπολείπεται ή εδρεσις τής λύσεως τοδ ζητήματος τούτου- 
άλλ’ εινε ήδη άναμφίλεκτον δτι έν rjj δμοταξία τών θηλαστικών ούδεμία γενική 
άναλογία επικρατεί.

(Έ κ  τοδ γερμανικοδ.)

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .
Τ ά  χ ρ ώ μ α τ α  τ ο δ  π έ ν θ ο υ ς  π α ρ ά  τ ο ΐ ς  δ ι α φ ό ρ ο ι ς  λ α ο ΐ ς .  "Ολως 

διάφορα είσί τά παραδεδεγμένα παρά τοΐς διαφόροις λαοΐς χρώματα τοδ πένθους. 
ΙΤαρά τοΐς Σιναις τό λευκόν είνε τό χρώμα δι’ ού πενθοδσι τούς νεκρούς· παρά 
τοΐς δθωμανοΐς τό κυανοΰν ή  τό ιώδες, παρά τοΐς Αίγυπτίοις τό κίτρινον, καί τό 
φανόν παρά τοΐς αίθίοψι καί τοΐς περουβιανοΐς. Έ ν  Λακεδαίμονι καί Ρ ώ μ -jj α'ι 
μέν γυναίκες έπένθουν λευκά φέροντες οί δέ άνδρες μελάγχροα. Τ ό μέλαν 
χρώμα είνε νδν τοδ πένθους τό χρώμα έν άπάσ-jj rjj Εύρώπγ).

*  *
*

Ή  τ ά ξ ι ς  τ ώ ν  α ι σ θ ή σ ε ω ν .  Έ ν  άρχαίφ ίατρικώ συγγράμματι αναγρά
φεται ώ ς έξης ή  διά τά διάφορα οντα ύπό τής φύσεως δρισθεΐσα τάξις τών 
αισθήσεων.

Έ ν  τώ άνθρώπφ, ή  πρώτ-g, τούτέστιν ή  τελείοτάτη τών αισθήσεων είνε 
ή  άφή- δευτέρα εινε ή  γεδσις, τρίτη ή  δρασις, τετάρτη ή άκόη καί πέμπτη ή 
οσφρησις.

Είς τά τετράποδα ή  οσφρησις εινε ή  πρώτη, δευτέρα ή  γεΰσις, τρίτη ή 
δρασις, τετάρτη ή  άκοή καί τελευταία ή  άφή. Είς δέ τά πτηνά, ή δρασις είνε
τών αισθήσεων ή  πρώτη, δευτέρα ή  άκοή, τρίτη ή άφή, τελευταΐαι δέ είσίν ή
γεδσις καί ή  οσφρησις.

*  *
*

Τ έ σ σ α ρ α  π ρ ά γ μ α τ α . Τέσσαρά τινα είσί περισσότερα ή δσφ νομίζομεν, 
τά έτη ήμών, τά χρέη, οί εχθροί καί τά σφάλματα.

Τέσσαρά τινα δέν πρέπει νά μάς κολακεύωσι* ή φιλία τών ήγεμόνων,
αί θωπειαι τών γυναικών, δ γέλως τών έχθρών ήμών καί τό θάλπος τοδ χει-
μώνος. Βραχυτάτη εινε τών τεσσάρων τούτων πραγμάτων ή  διάρκεια.

* *
*

Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή  π ε ρ ί  α ύ τ ο κ τ ο ν ία ς .  'Ο μέσος δρος τών κατ’ ετος αύτο- 
κτονούντων παρατηρεΐται κατ’ άνώτατον βαθμόν έν Σαξωνία, ήτοι 338, καί 
κατά κατώτατον έν ’Ιρλανδία, ήτοι 17 έπί ένός έκατομμυρίου κατοίκων. Τ ά  
αίτια, τής αύτοκτονίας είς τάς έξής κατηγορίας άνάγονται· αύτοκτονοδσtv έν 
Εύρώπ-j].

Έ κ  παραφροσύνης 23 έπί 100 
„ λύπης καί άνάγκης 34 „
„ φιλοποσίας 15 „
„ διαφόρων αιτιών 28 „

Έ ν  Γαλλία έπολλαπλασιάσθησαν αί αύτοκτονίαι άπό 51 έν ετει 1830, 
εις 178 έν ετει 1880 έπί ένός έκατομμ. κατοίκων.

*  **
Τ ό αίμα πολυσάρκων άνθρώπων. 'Γπάρχει κοινή γνώμη, δτι οί εύσαρκοι 

άνθρωποι εχουσι πολύ αίμα, ένφ πράγματι είσίν άναιμικοί τό δέ δλίγον 
αύτών αίμα κακής ποιότητος, έ π ε ιδ ή  τό  λ ίπ ο ς  κ α τ α λ α μ β ά ν ε ι  τ ό ν  ε ίς  
τ ή ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ν  ά ν α γ κ α ΐο ν  χ ώ ρ ο ν . 'Ω ς έκ τούτου οί πολύσαρκοι 
άνθρωποι δέν εχουσι τήν αύτήν ένεργητικότητα, ήν οί ισχνοί, επειδή έλλείπει 
τό πρός πλήρη άνάπτυξιν τής ισχύος παντός δργάνου άναγκαιοδν αίμα, τό 
δέ ένυπάρχον παρεμποδίζεται έν rjj έλευθέρα αύτοδ κυκλοφορία είς τά διά
φορα όργανα ιδίως είς στιγμάς έπιτεινομένης λειτουργίας τοδ σώματος. ’Εκτός 
τούτου παρακωλύει τό λίπος καί τήν έλευθέραν λειτουργίαν τών πνευμόνων, 
οδτως ώστε δέν δύνανται ούτοι νά προμηθευθώσι τήν άναγκαιοδσαν ποσότητα 
άέρος καί ή δξύδωσις συνεπώς βραδύνει, αί δέ λειτουργίαι τοδ σώματος προσ- 
κόπτοοσι. Έ κ  τών άνωτέρω λόγων γίνεται δήλον δτι οί πολύσαρκοι άνθρωποι 
πρέπει ν’ άποφεύγωσι ταλαιπωρίας καί νά μή ύποβάλωσιν έαυτούς είς τοιούτου 
είδους δοκιμασίας.
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Η 0ΡΕΨΙΣ ΤΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
(Συνέχεια· ϊδε προηγ. φύλλον.)

Τ ά  τ ρ ό φ ι μ α  καί ή δ ιαίρεσις  αύτών.
Διαγράψαντες τούς γενικούς κανόνας τής θρέψεως προβαίνομεν 

ήδη είς τήν έξέτασιν αύτών τούτων τών τροφίμων. Γνωρίζωμεν έκ 
τών προηγουμένων δτι αί τροφαΐ εμπεριέχομαι θρεπτικάς τινας ουσίας 
ήτοι λεύκωμα, λίπος, ζακχαροδχα στοιχεία καί αλατα. · πάντα τά 
λεοκωματοδχα σώματα έμπεριέχουσι στοιχεΐόν τι, δπερ συχνότατα 
απαντάται έν τη φύσει, τό άζωτον δηλονότι · τό λίπος εμπεριέχει 
ετερον, τόν άνθρακα · τούτου ενεκα διήρεσαν τά τρόφιμα είς ά ζ ω -  

τοδχα και άνθρακοδχα, ή κάλλιον είπεΐν είς άζωτοδχα καϊ μή 
άζωτοδχα, καθόσον ανθρακα έμπεριέχουσιν απαντα τά έκ τοδ όργα- 
νικοδ κόσμου προερχόμενα σώματα.

Οί κύριοι αντιπρόσωποι τών άζωτούχίον τροφίμων εισί τό 
κρέας, τά ώά καί τό γάλα, τών μή άζωτούχων τό λίπος, ή σάκ- 
χαρις καί τό άμυλον καί τά μέν πρώτα προμηθεύουσιν ήμΐν τά 
ζώα, τά δέ τελευταία τά φυτά· ούχ ήττον ή διαίρεσις αυτη δέον 
νά ύποτεθή ώς σχετική καί ούχί απόλυτος. Ύπάρχουσι πολλά τρό
φιμα άνήκοντα είς τό βασίλειον τών φυτών έμπεριέχοντα λεύκωμα, 
ένίοτε δέ καί είς μεγάλην ποσότητα, τό δέ λίπος απαντάται είς 
άμφότερα τά βασίλεια. Έν γένει δμως τά έκ τοδ ζωϊκοδ βασιλείου 
προερχόμενα τρόφιμα έμπεριέχουσι σχετικώς μέγα μέρος, ένίοτε δέ 
καί μόνον λευκώματος καί ολίγα ή ούδαμώς ζακχαροδχα στοιχεία. 
Ένφ τά έκ τοδ φυτικοδ βασιλείου προερχόμενα τρόφιμα έμπεριέχουσι 
πάντοτε ζακχαροδχα καί σχετικώς μικράν ή καί ούδεμίαν λευκώ
ματος ποσότητα. Εντεύθεν γίνεται δήλον δτι ό άνθρωπος δείται 
κατ’ άνάγκην μικτής τροφής. Έάν έτρεφόμεθα διά κρέατος αποκλει
στικούς θά ήρκει ποσότης 170 δραμίων ΐνα παράσχη είς τό σώμα 
τήν έπί μίαν ήμέραν άπαιτουμένην ποσότητα λευκώματος · άλλ’ ΐνα 
προμηθεοθώμεν καί τήν άναγκαιοδσαν ήμΐν ποσότητα άνθρακος θά 
ήναγκαζόμεθα νά τρώγωμεν τρεις καί τέσσαρας όκάδας κρέατος. 
Καί ανεξαρτήτως δέ τής ύπερβολικής δαπάνης ή τοιαύτη θρέψις θά 
ήτο παράλογος καί ό στόμαχος ήμών ταχέως θά  κατεστρέφετο. 
'Ά ν δέ πάλιν ή τροφή ήμών συνίστατο άποκλειστικώς έκ γεωμήλων 
θά έπρομηθευόμεθα έκ μικράς ποσότητος τά αναγκαία διά τό σώμα 
ήμών ζακχαροποιητικά, ένφ διά τό άπαιτούμενον λεύκωμα θά ήτο 
άνάγκη νά φάγωμεν 4 — 5 όκάδας· τρώγοντες λοιπόν καί κρέας καί 
γεώμηλα έν ταύτφ δεόμεθα έξ άμφοτέρων τούτων μικράς ποσότητας 
τάς οποίας εύκόλως χωνεύει ό στόμαχος ήμών.

Ό  άνθρωπος, ού μόνον εχει τό δικαίωμα, άλλά καί ύποχρεοδται 
νά άρύηται τήν τροφήν αύτοδ Ικ τε τοΰ ζωϊκοδ καί τοδ φυτικοΰ 
βασιλείου. Είναι αληθές δτι ή έξ άπλής φυτικής τροφής διατροφή 
ήμών είνε εύκολωτέρα ή ή έκ κρέατος άποκλειστικώς · άλλως τε τά 
φυτικά τρόφιμα είσί σχετικώς καί πολύ εύθηνότερα καί άποτελοΰσι 
μέγα μέρος τής κυρίας τροφής τοΰ λαοΰ. Πρότυπον ζωικής τροφής 
έστί τό γάλα, δπερ αποτελεί καθ’ εαυτό πλήρη τροφήν, διότι έμπε- 
ριέχει πάσας τάς άπαιτουμένας θρεπτικάς υλας έν δεούση αναλογία, 
ούτως ώστε ό άνθρωπος δύναται έν άνάγκη νά τραφη δι’ αύτοΰ 
καί μόνου · ή σπουδαιότης τοΰ γάλακτος μαρτυρεΐται ού μόνον έκ 
τοΰ δτι πολλαί άνθρώπων φυλαί τρέφονται κατ’ έξοχήν έξ αύτοΰ 
ετι καί σήμερον, άλλά καί έκ τοΰ δτι άποτελεί, ή δέον νά άποτελη 
τήν μόνην τροφήν κατά τήν πρώτην τοΰ βίου τοΰ άνθρώπου περίοδον 
έν τη νηπιακή ήλικία. Πλήν δέ τούτου κέκτηται καί τό ουσιώδες 
πλεονέκτημα τής σχετικής εύθηνίας, διότι έν ούδεμία άλλη τροφή 
δυνάμεθα διά τοΰ αύτοΰ τιμήματος νά προμηθευθώμεν τήν αύτήν 
ποσότητα θρεπτικών ύλών, καί τούτου ενεκα έπρεπε μεγάλη ταύτης 
νά γίγνηται χρήσις.

Τό γάλα είναι σπουδαΐον καί ύπό ετέραν εποψιν, καθόσον 
χρησιμεύει πρός κατασκευήν δύο ετέρων έπίσης λίαν αναγκαίων είς 
τόν λαόν τροφίμων, τοΰ βουτύρου καί τοΰ τυροΰ · ό τελευταίος,

ιδίως δέ ό νωπός, είναι θρεπτικώτατος καί ώς έκ τής σχετικής 
πρός τό βούτυρον εύθηνίας διατελεΐ έν γεν.κωτέρα χρήσει.

'Ως πρός τήν θρεπτικήν άξίαν μετά τό γάλα έρχονται τά ώά, 
τά οποία ύπό θεωρητικήν εποψιν άποτελοΰσιν ώσαύτως πλήρη τρο
φήν, τούτέστιν έμπεριέχουσιν έν σχεδόν άπαιτουμένη άναλογία, τάς 
είς τό σώμ.α αναγκαίας θρεπτικάς υλας · ούχ1 ήττον ή δι’ ώών 
άποκλειστική διατροφή τοΰ άνθρώπου δέν δύναται νά έπιτευχθή, 
διότι ό κόρος καί ή άποστροφή τοΰ στομάχου έπέρχεται ταχύτερον 
ή αν ή θρέψις έγένετο διά γάλακτος μόνον.

Τήν σπουδαιοτάτην θέσιν έν τοΐς τροφίμοις κατέχει τό κρέας 
τών σφαγίων ζώων. Καίτοι άδύνατος αποβαίνει ή άποκλειστικώς 
διά κρέατος διατροφή τοΰ άνθρώπου, ούχ ήττον προμηθεύει ήμίν 
έν μικρά ποσότητι πολλάς θρεπτικάς υλας καί ποικίλλει, εΐπερ τι 
καί άλλο τρόφιμον, τήν τροφήν ήμών.

Ή  έν αύτφ έμπεριεχομένη μεγάλη ποσότης λευκώματος, ή 
συνύπαρξις εύπέπτων ούσιών, οίον λίπους καί ζελατίνης, καί ή ποσότης 
τών θρεπτικών αλάτων συμβάλλουσιν είς τήν μεγάλην αύτοΰ θρεπτικήν 
άξίαν καί καθιστώσιν εύεξήγητον δτι καλή καί κατάλληλος θρέψις 
άνευ κρέατος είναι σχεδόν άπραγματοποίητος.

Τό κρέας χρησιμοποιείται κατά τό πλεΐστον μέρος υπό τοδ 
σώματος άναλόγως τής ποιότητος αύτοδ καί τοΰ είδους. Τό βόειον 
κρέας θεωρείται ώς τό θρεπτικώτερον, έν δευτέρα: δέ μοίρα λογίζεται 
τό χοίρειον. Αί άρείγγαι έμπεριέχουσιν ώσαύτως μεγάλην λευκώ
ματος ποσότητα.

Τό κρέας πολύ νέων καί γηραιών ζώων είναι ήττον θρεπτικόν 
καί εύπεπτον, είναι δέ ούχί φρόνιμον τό τρώγειν κρέας άρτι σφαγέν- 
τος ζώου, διότι τό κρέας μόλις μετά παρέλευσιν 24— 36 ώρών κα
θίσταται τρυφερόν καί εύπεπτον.

Τό τρώγειν μή καλώς έψημένα ή ώμά κρέατα αποβαίνει ένίοτε 
έπικίνδυνον καθόσον παράγει τάς έ'λμινθας καί διευκολύνει τήν είς 
τόν άνθρωπον μετάδοσιν τής ταινίας καί τής τριχινιάσεως.

Θρεπτικάς ούσίας εχουσι καί οί ιστοί τών άδένων καί έ'νια 
έσωτερικά όργανα τών ζώων ιδίως τό ή π α ρ ,  οί αδ ένες  καί ό 
έγκ έφ αλ ος .

Φυτικά  τρόφ ιμα .

Ά π ό  τών άρχαιοτάτων χρόνων τό φυτικόν βασίλειον προμη
θεύει είς τόν άνθρωπον πολλά πολύτιμα καί δυσκόλως άναπληρού- 
μενα τρόφιμα, έν τοΐς πρωτίστοις τών όποιων συγκαταλέγονται οί 
διάφοροι διημητριακοί καρποί, τά όσπρια, τά λαχανικά καί αί δπώραι.

Ή  μεγάλη σπουδαιότης τών σιτηρών έγκειται είς τό δτι ταΰτα 
έμπεριέχουσι σχεδόν άπάσας τάς θρεπτικάς υλας καί έν λίαν εύνοϊκή 
διά τήν θρέψιν άναλογία, ούτως ώστε ή σύνθεσις τοΰ σίτου είνε 
καθ’ δλα όμοια πρός τήν τοΰ γάλακτος. Ή  βρύζα Ιρχεται κατά 
δεύτερον λόγον, ένφ ή κριθή, ό άραβόσιτος καί ή βρώμη είσί τροφαί 
πτωχότερα.', κατά τό λεύκωμα, πλειότερον δέ ετι τό δρΰζιον · ή 
βρώμη καί δ άραβόσιτος Ιχουσι τούναντίον άφθονον λίπος.

Τά όσπρια, έρέβινθοι, κύαμοι καί ή φακή άνήκουσιν είς τά 
μάλλον λευκωματοΰχα τρόφιμα, έξισούμενα πρός τό κρέας, πολλάκις 
δέ καί ύπερτεροΰντα αύτό. Ή  διαφορά εγζειται είς τό δτι τό λεύ
κωμα τών φυτών δέν χρησιμοποιείται καθ’ ολοκληρίαν, διά τόν λόγον, 
δτι, δπως καί είς τούς δημητριακούς καρπούς, ευρηται τοΰτο έντός 
μή άφομοιουμένου φλοιοΰ. 'Ως έκ τής τοιαύτης αύτών συνθέσεως 
συγκαταλέγονται τά όσπρια μεταξύ τών πολυτιμότερων τροφίμων καί- 
τοι μή έκτιμώμενα είσέτι άποχρώντως παρά τό όλιγοδάπανον αύτών. 
Τά όσπρια έμπεριέχουσιν άναλόγως πλειοτέρας άζωτούχας ή άνθρα- 
κούχας υλας, καί ώς έκ τούτου πρέπει νά άναμιγνύωνται μετ’ άλλων 
τροφίμων, τά όποια έμπεριέχουσι πλειότερον άνθρακα, ώς τό λίπος 
ή τό άμυλον.

Τό έκ τών όσπρίων ήδη κατασκευαζόμενον άλευρον, καί ιδίως 
τό εκ τών έρεβίνθων, τών κυάμων καί της φακής, άπηλλαγμένον 
δν τοΰ δυσπέπτου φλοιοΰ, είναι λίαν θρεπτικόν, τής θρεπτικότητος 

ι αύτοΰ έξισουμένης πρός τήν τοδ κρέατος.
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Ιναίτοι άπό μικρού σχετικώς χρονικού διαστήματος γίνεται ή 
έν Εύρώπη καλλιέργεια τών γεωμήλων, δμιυς κατέλαβον ταύτα σπου- 
δαίαν θέσιν έν τή τροφή τοΰ άνθρώπου · ώς έκ τής εύθηνίας, τής 
καλής γεύσεως καί τής ευκολίας περί τήν παρασκευήν αύτών, κατέ
στησαν τά γεώμηλα εν τών απαραιτήτων τροφίμων τοΰ λαού · ούχ 
ήττον ή διά γεωμήλων άποκλειστική ή καί κατά μέγα μέρος γενο- 
μένη θρέψις εχει δυσαρέστους σονεπείας είς τούς δι’ αύτών τρεφο- 
μένους. Τά γεώμηλα έμπεριέχουσι τόσον πολύ ύδωρ, ώστε προκει- 
μένου νά προμηθευθώμεν δι’ αύτών μόνων τάς εις τό σώμα άναγ- 
καιούσας θρεπτικάς υλας εινε άνάγκη νά φάγωμεν μεγάλην ποσότητα 
έξ αύτών, 4— 5 δκάδας πε
ρίπου · άλλ1 ό στόμαχος τού 
άνθρώπου αδυνατεί ν’ άντίσχη 
είς τήν υπερβολικήν ταύτην 
πλήρωσιν καί ταχέως άναγκα- 
ζόμεθα νά προσλάβωμεν μι- 
κροτέραν δόσιν, κατά συνέ
πειαν τό σώμα δέν προμη
θεύεται πλέον τήν άπαιτου- 
μ,ένην ποσότητα λευκώματος, 
επομένως δέ άλλοιοΰται ή 
ύγιεία καί ή έργατικότης τοΰ 
άνθρώπου. Τά θλιβερά άπο- 
τελέσματα τής άποκλειστικής 
διά γεωμήλων διατροφής 
άπαντώνται ιδία είς τά παι
δία. Ό  στόμαχός των δια- 
στέλλεται, ή κοιλία αύτών 
προσλαμβάνει σχήμα προε- 
ςέχον καί πρός τά κάτω κλί- 
νον, καί ή άλλοίωσις τοΰ 
αίματος, ώς πρός τήν έλάτ- 
τωσιν τοΰ λευκώματος, δη- 
λούται διά τής έμφανίσεως 
τών ειδεχθών χοιραδικών αδέ
νων. Καί πολλά δέ έπιδημι- 
κά νοσήματα, ή χολέρα καί 
οί έπικίνδυνοι πυρετοί μα- 
στίζουσι μάλλον τάς τάξεις 
έκείνας τού λαοΰ, αί ύποίαι 
τά γεώμηλα ώς τήν κυριω- 
τάτην αύτών έ'χουσι τροφήν.

Τά λαχανικά καί τό 
δπίορικά έμπεριέχουσι κατά 
τά 4/ 5 τής συνθέσεώς των 
ύδωρ καί είσί πτωχά ώς 
πρός τάς κυρίας θρεπτικάς 
ύλας, τό λεύκωμα, τό λίπος 
καί τό άμυλον · ή άναμφι-
σβήτητος αύτών άξία διά τήν θρέψιν έγκειται είς τά φυτικά αλατα καί | 
οξέα καί είς τάς διαφόρους άρωματικάς ύλας, αί όποΐαι συμβάλλονται είς ! 
τό εύγευστον τής τροφής καί έπενεργοΰσι διεγερτικώς έπί τού νευρικού j 
συστήματος. Ιδίως δι’ έκείνους οΐτινες είσίν ήναγκασμένοι νά τρέ- [

ΕΡΩΤΙΚΗ  ΕΞΟΜ ΟΛΟΓΗΣΙΣ. Είκών νπυ C. Zewy.

φωνται δι’ απλής καί μονοειδούς τροφής, τά δπωρικά, νωπά ή ξηρά, 
άποτελοΰσι πολυτιμοτάτην συμπληρωματικήν τροφήν, ητις ύποβοηθεΐ 
τήν χώνευσιν καί παρεμποδίζει τήν έν τή μονοτονία; τής τροφής 
συνήθως έπερχομένην αηδίαν. Ταύτα ίσχύουσιν ιδίως διά τά παιδία 
κατά τήν αύξησιν τών όποιων, τά δπωρικά είνε λίαν ώφέλιμα.

Τό λίπος,  τά Ζ α κ χ α ρ ο ύ χ α  τ ρ ό φ ι μ α  καί τό άλας .

Γνωρίζομεν ήδη έκ τών προηγουμένων δτι τό λίπος καί τά 
ζακχαρούχα άνήκουσιν είς τάς διά τό σώμα άπολύτως άναγκαιοόσας 
θρεπτικάς υλας. Ή  άξία αύτών έγκειται είς τό δτι διά τής εισαγωγής

λίπους ή κατανάλωσις τού 
λευκώματος μειοΰται καί διά 
τής καύσεως αύτών παράγε- 
ται μεγάλη ποσότης δυνά
μεως · τό λίπος καί τά ζακχα- 
ροΰχα είσί τά σπουδαιότερα 
τρόφιμα είς δ,τι άφορα τήν 
παραγωγήν δυνάμεως καί τήν 
λειτουργίαν τών μυών.

Τό λίπος προμηθευό- 
μεθα εκ τε τοΰ ζωικού καί 
τοΰ φυτικού βασιλείου. Έκ 
τοΰ πρώτου εχομεν τό βού- 
τυρον, τό λίπος, τό στέαρ, 
έκ τού τελευταίου τό έκ φυ
τών έ'λαιον, τό έλαιόλαδον, 
τό μηκώνειον έ'λαιον, τό γογ- 
γυλλέλαιον.

Ή  σάκχαρις τυγχάνει 
τό πολυτιμότατον τών ύδραν
θρακούχων. Έπειδή ή άφο- 
μοίωσις αύτής γίνεται άπ’ 
εύθείας καί είς μετρίαν πο
σότητα είναι εύπεπτος. Κ α
τασκευάζεται, ώς γνωστόν, 
έκ τοΰ χυμού τού ζακχαρο- 
καλάμου καί τών τεύτλων · 
ή έκ τοΰ ζακχαροκαλάμου 
κατασκευαζομένη εινε μάλλον 
γλυκεία, ή δέ τών τεύτλων 
εύθηνοτέρα.

Τό μαγειρικόν άλας 
καίτοι δέν δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς τρόφιμον, ούχ ήτ
τον είνε άπολύτως άναγκαΐον, 
είς τό σώμα. Ά ν  ή τροφή 
ήμών δέν περιείχε άλας, ή 
έ'λλειψις αυτη θ ’ άπέφερε τήν 
καταστροφήν τού σώματος, 

δπως καί έ'λλειψις οίασδήποτε άλλης θρεπτικής υλης.
Ή έκ φυτών άποτελουμένη τροφή έ'χει άνάγκην πλειοτέρου 

άλατος διότι τά φυτά έμπεριέχουσι ολίγον μαγειρικόν άλας, ένφ τό 
κρέας έχει περισσότερον. ("Επεται τ4 τέλος).
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